
Від людини залежить багатО

 "Про вжиття невідкладних заходів  
із запобігання поширенню гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 
(Протокол від 01.04.21 р. № 29)

 Огляд судової практики Касаційного цивільного суду  
у складі Верховного Суду (актуальна практика)

 Дайджест судової практики Верховного Суду  
у справах, пов’язаних із виконанням  

кредитних зобов’язань

ГАЗЕТА "ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"

ЕЛЕКТРОННИЙ
ДОДАТОК № 32

за 7 квітня 2021 р.



2

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 025 за 2021 р.

	 ЗМІСТ

zz НОРМАТИВНІzДОКУМЕНТИ
Виконавчий орган Київської  
міської ради (Київська міська 
державна адміністрація) постійна 
комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки  
та надзвичайних ситуацій  
"Про вжиття невідкладних  
заходів із запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" 
(Протокол від 01.04.21 р. № 29) 3

Постанова Правління Національного  
банку України від 26.03.21 р.  
№ 26 "Про затвердження  
Положення про порядок  
видачі ліцензії на торгівлю 
валютними цінностями" 9

Наказ Державної служби  
статистики України від 30.12.2020 р.  
№ 366 "Про затвердження  
Номенклатури продукції  
сільського господарства" 31

Наказ Мінфіну України  
від 29.09.2017 р. № 822
"Про затвердження  
Положення про реєстрацію  
фізичних осіб" 70

zz ПРАКТИКАz—zУzСУДОВИХzРІШЕННЯХ
Огляд судової практики  
Касаційного цивільного суду  
у складі Верховного Суду  
(актуальна практика) 109

Дайджест судової практики  
Верховного Суду у справах,  
пов’язаних із виконанням  
кредитних зобов’язань 142

zz ЛІТЕРАТУРНАzСТОРІНКА
Молодіжний детектив

Клопітний спадок  
(Філіп Гурден) 201

Поезія

"Біля дачі гуляв, й тут розгублено... 
музику чую..."  
(Є. Юхниця)

204



3

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ від 1 квітня 2021 року № 29

ПРО ВЖИТТЯ НЕВІДКЛАДНИХ  
ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ 
ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2

ГОЛОВУВАВ: Київський міський голова, голова Постійної комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) Кличко В. В.

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені (за окре-
мим списком).

СЛУХАЛИ: "Про вжиття невідкладних заходів із запобігання по-
ширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2"

Протягом останніх днів у місті Києві стрімко зростає захворюваність го-
строю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, збільшується кількість випадків хвороби, які потребують го-
спіталізації, летальних випадків. Станом на 31 березня 2021 року зареєстро-
вані 1150 випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, з них 44 ле-
тальні.

Запроваджені протоколами Постійної комісії з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.03.2021 № 20, 
від 22.03.2021 № 21, від 24.03.2021 № 25 додаткові обмежувальні протиепі-
демічні заходи в столиці, відповідно до "червоного" рівня епідемічної не-
безпеки поширення COVID-19, встановленого протоколом позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 20.03.2021 № 11, не дало очікуваних результатів 
щодо стабілізації епідемічної ситуації.

Так, за період додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів у 
місті Києві (з 19.03.2021) робочими групами районних в місті Києві дер-
жавних адміністрацій, за участю представників Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві, Головного управління Національної 
поліції України в м. Києві, Управління патрульної поліції в м. Києві, ко-
мунального підприємства "Муніципальна охорона", з метою контролю 
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дотримання карантинних вимог були перевірені 22433 суб'єктів господа-
рювання, виявлені 18173 порушень обмежувальних протиепідемічних за-
ходів, винесені 18058 попереджень суб'єктам господарювання. У разі ви-
явлення системних порушень, лише працівниками Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві за вказаний період складені 115 прото-
колів про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 44 3 КУпАП.

Крім того, робочими групами районних в місті Києві державних адміністра-
цій перевірені 3040 одиниць громадського транспорту, представниками 
Національної поліції складені 60 протоколів про адміністративні правопо-
рушення, видані 2676 попереджень.

За результатами збору інформації робочими групами районних в місті 
Києві державних адміністрацій 30 березня 2021 р., у 292 закладах та уста-
новах різних форм власності, де за штатними розкладами працюють 2250 
осіб, на робочих місцях перебувало 1928 працівників, що складає 85 %, чим 
порушені вимоги пункту 2 протоколу засідання Постійної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
18.03.2021 № 20 у частині забезпечення роботодавцями режиму дистанцій-
ної (надомної) роботи для працівників (залежно від характеру виконува-
них завдань) з 20.03.2021 по 09.04.2021, з метою зменшення скупчення па-
сажирів у транспорті та попередження подальшого розповсюдження коро-
навірусної інфекції.

Результати здійснення контролю за дотриманням додаткових обмежу-
вальних заходів свідчать про те, що керівниками закладів, установ, органі-
зацій, незалежно від форм власності, суб'єктами господарювання, у тому 
числі перевізниками, не організовані на належному рівні протиепідемічні 
заходи, крім того, відсутній контроль за їх дотриманням.

З огляду на вищевикладене, враховуючи загрозливу динаміку зростання 
захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед населення, 
заповненість в комунальних медичних закладах ліжок на 80 % та неефек-
тивність додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою 
уникнення колапсу медичної системи міста Києва, збереження та зміцнен-
ня здоров'я громадян, необхідно запровадити на території столиці більш 
суворі обмеження, зі здійсненням жорсткого контролю за їх дотриманням.

ВИРІШИЛИ:
1. З метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хво-

роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням 
ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території міста 
Києва, відповідно до статей 28, 30 Закону України "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення" Департаменту 
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освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Департаменту молоді та спорту ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві дер-
жавним адміністраціям:

1.1. організувати освітній процес у закладах загальної середньої, професій-
ної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти усіх типів 
та форм власності у дистанційному режимі;

1.2. призупинити освітній процес у закладах дошкільної, позашкільної 
освіти усіх типів та форм власності;

1.3. призупинити надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних 
центрах.

Відповідальні: Фіданян О. г., Хан Ю. М., Світлий р. В., Анжияк С. М., голо-
ви районних в місті Києві державних адміністрацій

Термін: з 05.04.2021 по 16.04.2021
2. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кому-
нальному підприємству "Київський метрополітен", комунальному підприєм-
ству "Київпастранс", комунальному підприємству "Комунальна служба пе-
ревезень", керівникам приватних компаній, які обслуговують міські марш-
рути, з 00 год. 00 хв. 05.04.2021 до 16.04.2021 забезпечити:

2.1. переведення роботи громадського транспорту у режим спеціальних 
перевезень;

2.2. перевезення осіб, які мають відповідні спеціальні перепустки, посвід-
чення особи та засоби індивідуального захисту;

2.3. перевезення співробітників Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій, Національної поліції України при наявності службових по-
свідчень та засобів індивідуального захисту;

2.4. перевезення призовників за наявності повістки, посвідчення особи та 
засобів індивідуального захисту.

Відповідальні: Густелєв О. О. - коорд., Осипов В. О., Брагинський В. В., 
Левченко Д. В., Савтир С. В., керівники компаній перевізників

Термін: з 05.04.2021 по 16.04.2021
3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кому-
нальному підприємству "Комунальна служба перевезень", керівникам при-
ватних компаній, які розміщені на території міста Києва та надають по-
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слуги із приміського перевезення населення, з 00 год. 00 хв. 05.04.2021 до 
16.04.2021 забезпечити:

3.1. перевезення осіб, які мають відповідні спеціальні перепустки, посвід-
чення особи та засоби індивідуального захисту;

3.2. перевезення співробітників Державної служби України з надзвичай-
них ситуацій, Національної поліції України при наявності службових по-
свідчень та засобів індивідуального захисту;

3.3. перевезення призовників за наявності повістки, посвідчення особи та 
засобів індивідуального захисту.

Відповідальні: Густелєв О. О. - коорд., Осипов В. О., Савтир С. В., керів-
ники компаній перевізників

Термін: з 05.04.2021 по 16.04.2021
4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розро-
бити порядок та забезпечити видачу, за участю відповідних структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністра-
цій, спеціальних перепусток.

Відповідальні: Густелєв О. О. - коорд., Осипов В. О., керівники структур-
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь-
кої державної адміністрації), голови районних в місті Києві державних ад-
міністрацій

Термін: 15-00 год 01.04.2021
5. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
рекомендувати керівникам закладів торгівлі щодо пріоритетного обслуго-
вування з 10-00 год. до 12-00 год. людей похилого віку.

Відповідальний: Костіков В. В.
Термін: з 05.04.2021 по 16.04.2021
6. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам 
державних та комунальних закладів охорони здоров'я, Національній 
академії медичних наук України, керівникам інших закладів охорони 
здоров'я, що розміщені на території міста Києва, забезпечити безу-
мовне виконання вимог підпункту 13 пункту 3 5 постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлен-
ня карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних за-
ходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2", а саме:

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



7

6.1. забороняється проведення державними та комунальними закладами 
охорони здоров'я планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності 
та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонарод-
женим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охо-
рони здоров'я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворю-
ваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя 
або здоров'я людей.

6.2. забороняється проведення планових заходів з госпіталізації заклада-
ми охорони здоров'я національного рівня, крім надання планової третин-
ної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за життєвими показами, 
за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Відповідальні: Гінзбург В. г., керівники державних та комунальних за-
кладів охорони здоров'я, Цимбалюк В. І., керівники інших закладів охоро-
ни здоров'я

Термін: з 05.04.2021 по 16.04.2021
7. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Головному управлін-

ню Держпродспоживслужби в м. Києві, Головному управлінню Національної 
поліції України в м. Києві, Управлінню патрульної поліції в м. Києві 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, комуналь-
ному підприємству "Муніципальна охорона", Північному міжрегіонально-
му управлінню "Укртрансбезпеки" забезпечити контроль за дотриманням 
обмежувальних заходів на території міста Києва.

Відповідальні: голови районних в місті Києві державних адміністрацій, 
Рубан О. М., Крищенко А. Є., Зозуля Ю. г., Ткачук р. С., Зелінський С. А.

Термін: з 05.04.2021 по 16.04.2021
8. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 

№ 409 "Про затвердження Типового положення про регіональну та місце-
ву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуа-
цій" та Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоряд-
женням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) від 03.05.2017 № 519 (із змінами), рішення Постійної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



8

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для ви-
конання органами державної влади та органами місцевого самоврядуван-
ня, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на тери-
торії м. Києва.

9. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на 
Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

Голова Постійної комісії Віталій КЛИЧКО
Відповідальний секретар Олена СИНЯВСЬКА
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ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 26 березня 2021 року № 26

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ 
НА ТОРГІВЛЮ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Відповідно до пунктів 8 1, 14 статті 7, статей 15, 44, 56 Закону України "Про 
Національний банк України", Законів України "Про валюту і валютні опе-
рації", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг", з метою впорядкування видачі, зупинення, поновлення та відкли-
кання (анулювання) ліцензій на торгівлю валютними цінностями Правління 
Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валют-
ними цінностями (далі - Положення), що додається.

2. Національний банк України (далі - Національний банк) забезпечує вне-
сення до Державного реєстру фінансових установ / реєстру осіб, які не є 
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові по-
слуги, запису про видачу ліцензій на торгівлю валютними цінностями не-
банківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку (далі 
- небанківські установи), які на день набрання чинності цією постановою 
мають чинні генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій (далі - 
генеральні ліцензії) в частині здійснення діяльності з обміну валют або лі-
цензії на здійснення валютних операцій (далі - валютні ліцензії) в частині 
торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

3. Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових 
установ / реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 
надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській уста-
нові ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї по-
станови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного реєстру 
про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.

4. Національний банк одночасно із внесенням до Державного реєстру 
фінансових установ / реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу не-
банківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на під-
ставі пункту 2 цієї постанови вносить до електронного реєстру ліцензій на 
здійснення валютних операцій запис про:

1) видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями;
2) відкликання (анулювання) генеральної ліцензії / валютної ліцензії - 

якщо така генеральна ліцензія / валютна ліцензія надавала право небанківсь-
кій установі на здійснення діяльності з обміну валют / торгівлі валютними 
цінностями в готівковій формі;
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3) видачу валютної ліцензії зі зміненим переліком валютних операцій (із 
виключенням торгівлі валютними цінностями в готівковій формі з переліку 
валютних операцій, які здійснюються на підставі валютної ліцензії) замість 
раніше виданої генеральної ліцензії / валютної ліцензії - якщо раніше вида-
на генеральна ліцензія / валютна ліцензія, крім здійснення діяльності з об-
міну валют / торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, надавала 
також право на здійснення іншої(их) валютної(их) операції(ій).

5. Небанківські установи, які мають генеральні ліцензії на здійснення діяль-
ності з обміну валют або валютні ліцензії на здійснення торгівлі валютни-
ми цінностями в готівковій формі, отримані до дня набрання чинності цією 
постановою, продовжують здійснювати торгівлю валютними цінностями в 
готівковій формі на підставі відповідної генеральної ліцензії / валютної лі-
цензії до дня внесення Національним банком запису до Державного реєстру 
фінансових установ / реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але 
мають право надавати окремі фінансові послуги, про видачу небанківській 
установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 
цієї постанови.

6. Небанківські установи зобов'язані протягом п'яти робочих днів із дати 
отримання витягу із Державного реєстру фінансових установ / реєстру осіб, 
які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінан-
сові послуги, відповідно до пункту 3 цієї постанови повернути валютну лі-
цензію на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі 
(генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют), оформлену 
на номерному гербовому бланку Національного банку.

7. Національний банк розглядає документи щодо видачі валютних ліцен-
зій на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, що 
надійшли до Національного банку до набрання чинності цією постановою 
та щодо яких Національним банком не було прийнято рішення про видачу 
або відмову у видачі валютної ліцензії на день набрання чинності цією по-
становою, у порядку, установленому Положенням про порядок видачі не-
банківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцен-
зій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління 
Національного банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (у редак-
ції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 
року N 137) (зі змінами) (далі - Положення N 297), у редакції, що діяла на 
дату отримання Національним банком заяви про видачу валютної ліцензії 
на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Національний банк після набрання чинності цією постановою розглядає 
документи щодо видачі валютних ліцензій на здійснення інших, ніж торгів-
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ля валютними цінностями в готівковій формі, валютних операцій, що до 
дня набрання чинності цією постановою надійшли до Національного бан-
ку разом з документами щодо видачі валютних ліцензій на здійснення тор-
гівлі валютними цінностями в готівковій формі та щодо яких Національним 
банком не було прийнято рішення про видачу або відмову у видачі валют-
ної ліцензії станом на день набрання чинності цією постановою, у порядку, 
установленому Положенням N 297 (у редакції, що діяла на дату отримання 
Національним банком заяви про видачу валютної ліцензії).

8. Національний банк за результатами розгляду пакета документів щодо 
видачі валютних ліцензій на здійснення торгівлі валютними цінностями в 
готівковій формі, поданого до Національного банку до набрання чинності 
цією постановою, приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцен-
зії на торгівлю валютними цінностями та повідомляє про це заявника в по-
рядку, передбаченому в розділі VII Положення.

Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії на тор-
гівлю валютними цінностями за результатами розгляду пакета документів 
щодо видачі валютної ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями 
в готівковій формі, поданого до Національного банку до набрання чинності 
цією постановою, уносить запис про це до Державного реєстру фінансових 
установ / реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право 
надавати окремі фінансові послуги.

9. Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових 
установ / реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають пра-
во надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській 
установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 8 
цієї постанови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного 
реєстру про видачу ліцензії.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 
Національного банку України Ярослава Матузку.

11. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 
опублікування.

 
В. о. Голови Юрій ГЕЛЕТІЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління Національного банку 
України 
26 березня 2021 року № 26

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ТОРГІВЛЮ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

I. Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону 

України "Про Національний банк України", статей 7, 21, 28 Закону України 
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг" (далі - Закон про фінпослуги), Закону України "Про валюту і валютні 
операції" (далі - Закон про валюту) та визначає порядок видачі, зупинен-
ня, поновлення ліцензій на торгівлю валютними цінностями небанківським 
фінансовим установам, операторам поштового зв'язку (далі - небанківські 
установи) та відкликання (анулювання) таких ліцензій.

2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) власник ліцензії - небанківська установа, яка отримала ліцензію на тор-

гівлю валютними цінностями;
2) дата відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії, відмо-

ви у видачі ліцензії - дата рішення Комітету з питань нагляду та регулю-
вання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі - Комітет) 
про відкликання (анулювання), зупинення, поновлення ліцензії на торгівлю 
валютними цінностями, відмову у видачі ліцензії на торгівлю валютними 
цінностями;

3) день одержання заяви про видачу ліцензії на торгівлю валютними цін-
ностями та повного пакета документів - дата реєстрації в Національному 
банку України (далі - Національний банк) повного пакета документів, зазна-
чених у розділі III цього Положення, які містять усю інформацію, перед-
бачену цим Положенням, та відповідають вимогам законодавства України;

4) електронний реєстр - електронний реєстр ліцензій на здійснення ва-
лютних операцій та осіб, яким видано ліцензії на здійснення валютних опе-
рацій, що ведеться Національним банком за допомогою відповідного ком-
плексу організаційно-технічних засобів;

5) заявник - юридична особа, яка відповідно до законодавства України має 
право звернутися до Національного банку із заявою про видачу ліцензії на 
торгівлю валютними цінностями;

6) керівник з ліцензування -  керівник структурного підрозділу 
Національного банку, до основних завдань якого належить забезпечення 
реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій на торгівлю 

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



13

валютними цінностями небанківським установам (далі - Департамент);
7) керівник з питань ліцензування небанківських установ - керівник управ-

ління в складі Департаменту, до основних завдань якого належить забезпе-
чення реалізації функцій Національного банку у сфері видачі ліцензій на 
торгівлю валютними цінностями небанківським установам;

8) керівник небанківської установи / заявника - одноособовий виконавчий 
орган або член колегіального виконавчого органу та член ради (наглядо-
вої, спостережної) небанківської установи / заявника - за наявності;

9) ліцензія на торгівлю валютними цінностями - ліцензія на здійснення 
валютних операцій та на провадження діяльності з надання фінансової по-
слуги з торгівлі валютними цінностями, яка надає небанківській установі 
право здійснювати валютні операції з торгівлі валютними цінностями в 
готівковій формі / надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цін-
ностями (далі - ліцензія);

10) небанківська установа - небанківська фінансова установа або опера-
тор поштового зв'язку, які мають чинну ліцензію;

11) небанківська фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до 
законодавства України не є банком та відповідно до законодавства України 
надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), 
пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених за-
конодавством України, а також внесена до Державного реєстру фінансо-
вих установ (далі - Реєстр фінансових установ) у порядку, установленому 
законодавством України;

12) уповноважена особа Національного банку - Голова Національного 
банку, його перший заступник або заступник Голови Національного бан-
ку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне 
керівництво та контролює діяльність Департаменту.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, визначених у 
Законі України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), 
Законі про фінпослуги, Законі про валюту, Законі України "Про поштовий 
зв'язок", інших законодавчих актах України, які стосуються діяльності не-
банківських установ, Положенні про порядок видачі небанківським фінан-
совим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення ва-
лютних операцій, затвердженому постановою Правління Національного 
банку України від 09 серпня 2002 року N 297, зареєстрованому в Міністерстві 
юстиції України 29 серпня 2002 року за N 712/7000 (у редакції постанови 
Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року N 137) (зі 
змінами) (далі - Положення N 297), та інших нормативно-правових актах 
Національного банку.

3. Небанківська установа надає фінансову послугу з торгівлі валютними 
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цінностями та здійснює валютні операції з торгівлі валютними цінностями 
в готівковій формі (далі - надання фінансової послуги з торгівлі валютни-
ми цінностями) на підставі ліцензії.

4. Небанківська установа має право відкривати на території України струк-
турні підрозділи в установленому Національним банком порядку.

5. Небанківська установа зобов'язана забезпечувати дотримання вимог за-
конодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових опе-
рацій під час надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями.

6. Небанківська установа зобов'язана надавати фінансову послугу з тор-
гівлі валютними цінностями за правилами та в порядку, що визначені зако-
нодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку 
та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями небанківсь-
кої установи.

Небанківська установа, яка під час надання фінансової послуги з торгівлі 
валютними цінностями має намір використовувати комерційне (фірмове) 
найменування, торговельну марку (знак для товарів та послуг), що не мі-
стить найменування небанківської установи, зобов'язана не менше ніж за 15 
робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний 
банк про їх використання та надати інформацію про такі торговельну мар-
ку (знак для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування.

7. Структурний підрозділ небанківської установи надає фінансову послу-
гу з торгівлі валютними цінностями згідно з розробленим відповідно до за-
конодавства України внутрішнім положенням небанківської установи, яке 
регламентує проведення валютних операцій, та в межах повноважень, на-
даних небанківською установою - юридичною особою.

Небанківська установа інформує Національний банк про початок надан-
ня небанківською установою, її структурними підрозділами фінансової по-
слуги з торгівлі валютними цінностями та про зміни щодо надання ними 
фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями в порядку, зазначено-
му в розділі VIII Положення N 297.

8. Небанківській установі забороняється передавати право на надання 
фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями третім особам.

9. Заявник уносить плату за послугу з розгляду пакета документів щодо 
видачі ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами 
Національного банку, що визначають розмір тарифів на послуги (операції) 
Національного банку для розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії 
на здійснення валютних операцій небанківській установі.

Заявник зобов'язаний подати копію розрахункового документа, що під-
тверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо 
видачі ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного 
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пакета документів. Неподання копії цього документа є підставою для за-
лишення заяви про видачу ліцензії без розгляду.

Повторне подання заявником заяви про видачу ліцензії, яка була залише-
на Національним банком без розгляду згідно з частиною четвертою стат-
ті 35 Закону про фінпослуги та пунктом 47 розділу VII цього Положення, 
не потребує здійснення заявником повторної оплати за послугу з розгляду 
пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо повторне подання заяви здій-
снюється протягом трьох місяців із дня залишення попередньої заяви про 
видачу ліцензії без розгляду.

Національний банк повертає заявнику сплачені ним кошти за послугу з 
розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо заявником протя-
гом трьох місяців із дня залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду 
не було повторно подано заяву про видачу ліцензії або в разі надходження 
від заявника клопотання про повернення коштів, сплачених заявником за 
послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії (якщо послуга 
не була надана).

Послуга з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, що надається 
Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за 
таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом доку-
ментів Національним банком було прийняте рішення про видачу / відмову 
у видачі ліцензії.

10. Небанківська установа з дати її виключення з Реєстру фінансових уста-
нов / реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право на-
давати окремі фінансові послуги (далі - Реєстр осіб, які не є фінансовими 
установами) / єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, 
що ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сфері зв'язку та інформатизації (далі - Реєстр операторів), зобов'язана 
припинити надання фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями 
та, у разі її виключення з Реєстру операторів, не пізніше наступного робо-
чого дня письмово повідомити про це Національний банк.

11. Небанківська установа в разі прийняття рішення про припинення надан-
ня фінансової послуги з торгівлі валютними цінностями зобов'язана протя-
гом п'яти днів із дня прийняття такого рішення звернутися до Національного 
банку із заявою в довільній формі про відкликання (анулювання) ліцензії.

II. Умови, за яких заявник має право отримати ліцензію та надавати 
фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями

12. Національний банк видає заявнику ліцензію за умови дотримання та-
ких вимог:

1) відповідність фінансового стану заявника вимогам, зазначеним у розділі 
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IV цього Положення;
2) відповідність заявника, його керівників, власників істотної участі в ньо-

му вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним 
у розділі V цього Положення;

3) відповідність структури власності заявника вимогам, наведеним у розділі 
VI цього Положення;

4) відповідність заявника, який є оператором поштового зв'язку, вимогам, 
установленим у підпунктах 5, 5 1 пункту 15 розділу II Положення N 297;

5) подання до Національного банку повного пакета документів, визначе-
них у розділі III цього Положення.

13. Небанківська установа в разі настання невідповідності своєї діяльності 
вимогам, установленим цим Положенням, зобов'язана повідомити про це 
Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення такої не-
відповідності.

III. Перелік документів і порядок їх подання Національному банку для 
отримання ліцензії

14. Заявник для отримання ліцензії подає до Національного банку заяву 
про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями за формою, наве-
деною в додатку 1 до цього Положення (для заявника, який не є операто-
ром поштового зв'язку) або в додатку 2 до цього Положення (для заявника 
- оператора поштового зв'язку).

Заявник разом із заявою про видачу ліцензії подає документи, передбачені 
в підпунктах 2 - 10, 12 - 15 пункту 18 розділу III Положення N 297. Заявник, 
який є оператором поштового зв'язку, додатково подає запевнення про на-
явність у нього приміщень, в яких планується надання фінансової послу-
ги з торгівлі валютними цінностями [із зазначенням кількості приміщень 
та адміністративно-територіальних одиниць (областей) їх розташування].

Документи (їх копії), зазначені в підпунктах 6 - 10, 13 пункту 18 розділу 
III Положення N 297, повинні бути підписані (засвідчені) органом/особою, 
що їх видав/видала, або в іншому встановленому законодавством України 
порядку.

Документи (їх копії), зазначені в підпункті 5 пункту 18 розділу III 
Положення N 297, повинні бути підписані (засвідчені) заявником та суб'єк-
том аудиторської діяльності, а заява про видачу ліцензії разом із документа-
ми (їх копіями), зазначеними в підпунктах 2 - 4, 12, 14, 15 пункту 18 розділу 
III Положення N 297, - заявником.

Національний банк приймає за описом заяву про видачу ліцензії та доку-
менти, що додаються до неї, та видає заявнику копію опису з відміткою про 
дату прийняття документів Національним банком та підписом відповідаль-
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ної особи шляхом вручення уповноваженому представнику або надсилан-
ня поштою протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про вида-
чу ліцензії.

15. Небанківська установа в разі зміни найменування, інших відомо-
стей, зазначених у ліцензії, зобов'язана повідомити в письмовій формі 
Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету відповідно до 
вимог пункту 22 розділу III цього Положення та абзацу другого пункту 24 
розділу III Положення N 297.

16. Небанківська установа має право звернутися до Національного бан-
ку із заявою в довільній формі про отримання витягу з Реєстру фінансових 
установ, Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, оформлення якого 
здійснюється в порядку, визначеному в абзаці другому пункту 43, пункті 44 
розділу VII цього Положення.

17. Національний банк має право вимагати від заявника / небанківської 
установи подання додаткових документів, інформації, пояснень до доку-
ментів, поданих до Національного банку, які необхідні для прийняття рі-
шень відповідно до цього Положення, з наведенням обґрунтування потре-
би в такій інформації/документах.

18. Заявник зобов'язаний подавати до Національного банку документи для 
отримання ліцензії, а також інші документи, передбачені цим Положенням, 
з дотриманням вимог, передбачених у пункті 23 розділу III Положення N 297.

19. Небанківські установи / заявники мають право не подавати для отри-
мання ліцензії документи, які вже подавалися до Національного банку для 
внесення цієї небанківської установи / цього заявника до Реєстру фінан-
сових установ (Реєстру осіб, які не є фінансовими установами) або для от-
римання ліцензії/ліцензії на переказ коштів у національній валюті без від-
криття рахунків / ліцензії на здійснення валютних операцій (генеральної 
ліцензії на здійснення валютних операцій), або з метою дотримання ви-
мог, передбачених цим Положенням та іншими нормативно-правовими ак-
тами Національного банку, нормативно-правовими актами Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, 
за умови, що такі документи є дійсними та оформленими згідно з вимогами 
цього Положення, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

20. Норма пункту 19 розділу III цього Положення застосовується, якщо 
подані небанківською установою / заявником документи не були повернені 
Національним банком.

21. Небанківська установа / заявник для цілей, зазначених у пункті 19 
розділу III цього Положення, подає до Національного банку клопотання, 
у якому наводить перелік поданих документів із зазначенням їх назв, дат 

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



18

видачі, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, коли відповідні до-
кументи подавалися до Національного банку, а також запевнення, що ці до-
кументи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.

22. Небанківська установа в разі внесення змін до статуту та/або в разі змі-
ни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської установи, яка є фінан-
совою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3 до Положення 
N 297), анкеті керівника небанківської фінансової установи, оператора по-
штового зв'язку (додаток 3 до цього Положення), зобов'язана забезпечити 
дотримання вимог, установлених у пункті 24 розділу III Положення N 297.

IV. Вимоги до фінансового стану заявника / небанківської установи
23. Заявник / небанківська установа повинен (повинна) відповідати вимо-

гам щодо фінансового стану, визначеним у розділі IV цього Положення та 
в пунктах 26, 29 - 30 розділу IV Положення N 297.

24. Заявник для отримання ліцензії зобов'язаний забезпечити наявність 
мінімального власного капіталу в сумі п'ять мільйонів гривень.

25. Небанківська установа зобов'язана протягом строку дії ліцензії забез-
печувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у 
пункті 24 розділу IV цього Положення.

26. Небанківська установа, яка є оператором поштового зв'язку та має лі-
цензію, зобов'язана щороку до 01 червня подавати Національному банку 
документи, зазначені в пункті 31 розділу IV Положення N 297.

27. Заявник / небанківська установа зобов'язаний(а) у випадках, на підста-
вах і в порядку, визначених у пунктах 33 - 35 розділу IV Положення N 297, 
розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів 
для формування власного капіталу.

28. Національний банк для підтвердження джерел походження коштів за-
явника / небанківської установи має право запитувати додаткові докумен-
ти та інформацію щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких 
ці кошти отримані.

V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи / заявника, її/
його керівників і власників істотної участі в ній/ньому та до професійної 

придатності керівників небанківської установи / заявника
29. Ділова репутація небанківської установи / заявника, її/його керівників 

і власників істотної участі в ній/ньому, а також професійна придатність 
керівників небанківської установи / заявника повинні відповідати вимогам, 
установленим у розділі V Положення N 297.

30. Небанківська установа в разі зміни керівника(ів) зобов'язана протя-
гом 15 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну в письмовій 
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формі повідомити про це Національний банк та подати документи, які під-
тверджують відповідність керівника(ів) небанківської установи додатковим 
вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у 
розділі V Положення N 297, а саме:

1) копію документа про призначення на посаду керівника небанківської 
установи;

2) анкету керівника небанківської фінансової установи, оператора по-
штового зв'язку за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, 
підписану ним особисто;

3) копію документа про здобуття керівником небанківської установи ви-
щої освіти;

4) копію трудової книжки керівника небанківської установи;
5) копії всіх сторінок паспорта керівника небанківської установи, які мі-

стять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату на-
родження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що 
його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців - 
за наявності), інформацію про громадянство;

6) для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить 
безконтактний електронний носій, - копію документа з інформацією про 
реєстрацію місця його проживання;

7) для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце 
проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постій-
ного місця проживання;

8) кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керів-
ника небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тиж-
нів, що передують даті надходження пакета документів;

9) довідку органу державної фіскальної служби за місцем проживання 
керівника про те, є або немає в нього заборгованості зі сплати податків, 
зборів та інших обов'язкових платежів станом на будь-яку дату протягом 
двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів.

Небанківська установа надає інформацію про місце перебування керів-
ника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його 
проживання.

VI. Порядок подання відомостей про структуру власності
31. Небанківська установа зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до 

Національного банку станом на 01 січня поточного року документи про 
структуру власності згідно з переліком та відповідно до вимог, установле-
них у пункті 44 розділу VI Положення N 297.

32. Небанківська установа в разі змін у складі відомостей про структуру 
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власності небанківської установи (змін у складі або в розмірі участі влас-
ників істотної участі в небанківській установі, у складі або розмірі участі 
десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській уста-
нові) зобов'язана забезпечити виконання вимог, установлених у пункті 45 
розділу VI Положення N 297.

33. Документи про структуру власності підписує особа, уповноважена не-
банківською установою / заявником на підписання таких документів.

34. Національний банк має право вимагати від небанківської установи / 
заявника подання інформації та документів для підтвердження відомостей 
про структуру власності.

35. Структура власності небанківської установи / заявника повинна від-
повідати вимогам щодо прозорості, визначеним у розділі VI Положення N 
297.

Структура власності небанківської установи / заявника є непрозорою, 
якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 48 
розділу VI Положення N 297, а також за наявності обставин, визначених у 
пунктах 49, 50 розділу VI Положення N 297.

36. Національний банк має право запитати в небанківської установи / за-
явника додаткові документи за наявності підстав, у випадках та в порядку, 
встановлених у пункті 50 розділу VI Положення N 297.

37. Національний банк має право визнати структуру власності небанківсь-
кої установи / заявника непрозорою в разі:

1) невідповідності структури власності вимогам, зазначеним у пункті 35 
розділу VI цього Положення;

2) неможливості встановлення особи/осіб, яка/які здійснює(ють) знач-
ний вплив на управління або діяльність небанківської установи / заявника;

3) неподання на запит Національного банку, направлений згідно з пун-
ктом 36 розділу VI цього Положення, достатніх доказів того, що заявлена 
структура власності відповідає дійсності.

Національний банк приймає рішення про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення про визнання структури власності непрозорою протягом 
30 робочих днів з дати отримання від небанківської установи документів про 
усунення небанківською установою, структуру власності якої було визнано 
непрозорою, підстав/причин такого визнання.

Рішення про визнання структури власності непрозорою та рішення про 
визнання таким, що втратило чинність, рішення про визнання структури 
власності непрозорою приймає Комітет.

38. Розмір участі особи в небанківській установі / заявнику розраховуєть-
ся в порядку, визначеному в пунктах 51 - 57 розділу VI Положення N 297.
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VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані для 
отримання ліцензії

39. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову 
в її видачі протягом 30 робочих днів із дня одержання заяви про видачу лі-
цензії та повного пакета документів, що додаються до заяви, визначених 
цим Положенням.

Національний банк має право продовжити строк розгляду заяви про ви-
дачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, але не більше ніж на 
30 робочих днів, у разі необхідності перевірки достовірності поданих до-
кументів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, 
необхідних для прийняття рішення.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прий-
няття рішення про продовження строку розгляду заяви про видачу ліцензії 
та документів, що додаються до заяви, у письмовій формі повідомити заявни-
ка про таке рішення. Рішення приймає уповноважена особа Національного 
банку або керівник з ліцензування.

40. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, по-
новлення, відкликання (анулювання) ліцензії приймає Комітет. Рішення 
має містити відомості, зазначені в підпунктах 1 - 3 пункту 59 розділу VII 
Положення N 297, доручення структурному підрозділу Національного бан-
ку на внесення запису до Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які 
не є фінансовими установами, електронного реєстру, порядок і строки до-
ведення інформації про прийняття відповідного рішення до небанківської 
установи / заявника та/або оприлюднення Національним банком на сторін-
ках офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформації 
про видачу ліцензії або відмову в її видачі, зупинення, поновлення, відкли-
кання (анулювання) ліцензії.

Національний банк видає небанківській фінансовій установі ліцензію 
шляхом унесення запису про це до Реєстру фінансових установ не пізніше 
наступного робочого дня з дня прийняття Комітетом рішення про видачу 
ліцензії.

Національний банк видає оператору поштового зв'язку ліцензію шляхом 
унесення запису про це до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, 
не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Комітетом рішення 
про видачу ліцензії.

Національний банк у разі прийняття рішення про видачу ліцензії опера-
тору поштового зв'язку вносить інформацію про нього до Реєстру осіб, які 
не є фінансовими установами, одночасно з видачею йому ліцензії.

Національний банк одночасно з унесенням запису про видачу ліцензії до 
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Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими устано-
вами, уносить обліковий запис про це до електронного реєстру.

Ліцензія набирає чинності з дня внесення до Реєстру фінансових установ 
або Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, запису про видачу лі-
цензії.

41. Національний банк не повертає заявникам подані ними документи в 
разі прийняття рішення про видачу ліцензії.

42. Національний банк оприлюднює інформацію про видані ліцензії на 
сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

43. Національний банк доводить до відома заявника інформацію про видачу 
ліцензії шляхом надання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру 
осіб, які не є фінансовими установами.

Витяг із Реєстру фінансових установ / Реєстру осіб, які не є фінансовими 
установами, підписується керівником з ліцензування або керівником з пи-
тань ліцензування небанківських установ.

44. Витяг із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінан-
совими установами, містить:

1) відомості про дату і номер рішення про видачу ліцензії;
2) найменування небанківської установи;
3) ідентифікаційний код небанківської установи;
4) назву фінансової послуги, яку небанківська установа має право надавати.
45. Національний банк надає небанківській установі / заявнику витяг із 

Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є фінансовими уста-
новами:

1) не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про ви-
дачу ліцензії;

2) протягом п'яти робочих днів із дня отримання заяви небанківської уста-
нови про отримання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, 
які не є фінансовими установами, поданої до Національного банку згідно з 
вимогами, зазначеними в пункті 16 розділу III цього Положення;

3) протягом п'яти робочих днів із дня унесення змін до запису про вида-
чу ліцензії в Реєстрі фінансових установ або Реєстрі осіб, які не є фінансо-
вими установами (у разі отримання від небанківської установи заяви про 
отримання витягу з Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є 
фінансовими установами).

46. Національний банк надсилає заявнику повідомлення про прийняття 
рішення про видачу ліцензії з витягом із Реєстру фінансових установ або 
Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, поштою з повідомленням 
про вручення або надає повідомлення про прийняття рішення про видачу 
ліцензії з витягом із Реєстру фінансових установ або Реєстру осіб, які не є 
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фінансовими установами, безпосередньо керівникові чи представникові за-
явника на підставі належним чином оформленої довіреності.

47. Порядок і підстави залишення Національним банком заяви про видачу 
ліцензії без розгляду, а також повторного подання заявником заяви про ви-
дачу ліцензії в разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду визна-
чені в частинах четвертій, п'ятій статті 35 Закону про фінпослуги.

Рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду приймає 
уповноважена особа Національного банку або керівник з ліцензування.

Національний банк у письмовій формі повідомляє заявника про залишен-
ня заяви про видачу ліцензії без розгляду із зазначенням підстав залишення 
заяви без розгляду та повертає пакет документів.

48. Підстави для прийняття Національним банком рішення про відмову у 
видачі ліцензії зазначені в частині третій статті 36 Закону про фінпослуги.

49. Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рі-
шення про відмову у видачі ліцензії передає заявнику в письмовій формі 
повідомлення про прийняття такого рішення з копією рішення про відмо-
ву у видачі ліцензії під підпис її уповноваженого представника на другому 
примірнику повідомлення із зазначенням дати та часу отримання або над-
силає заявнику повідомлення про прийняте рішення про відмову у видачі 
ліцензії засобами електронного зв'язку Національного банку з направлен-
ням копії цього рішення засобами поштового зв'язку рекомендованим ли-
стом із повідомленням про вручення.

50. Національний банк не повертає подані документи заявнику в разі від-
мови у видачі ліцензії.

51. Підстави та порядок подання заявником до Національного банку нової 
заяви про видачу ліцензії в разі відмови у видачі ліцензії визначені в части-
нах четвертій, п'ятій статті 36 Закону про фінпослуги.

VIII. Зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії
52. Національний банк має право зупинити на строк до одного року лі-

цензію, видану небанківській установі, у разі порушення нею вимог зако-
нодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг або ва-
лютного законодавства.

Порядок зупинення ліцензії визначається нормативно-правовими актами 
Національного банку з питань застосування заходів впливу у сфері держав-
ного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг 
і з питань здійснення Національним банком та уповноваженими установа-
ми валютного нагляду.

53. Національний банк поновлює небанківській установі ліцензію в по-
рядку та за умови виконання нею вимог, установлених нормативно-право-
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вими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу у 
сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінан-
сових послуг і з питань здійснення Національним банком та уповноваже-
ними установами валютного нагляду.

54. Національний банк має право відкликати (анулювати) в небанківської 
установи ліцензію за наявності підстав, передбачених статтею 38 1 Закону 
про фінпослуги.

55. Національний банк у разі прийняття рішення про зупинення, понов-
лення, відкликання (анулювання) ліцензії вносить до облікового запису в 
електронному реєстрі, запису в Реєстрі фінансових установ або Реєстрі осіб, 
які не є фінансовими установами, інформацію про це не пізніше наступно-
го робочого дня з дня прийняття такого рішення.

Національний банк повідомляє інформацію про зупинення, поновлення 
ліцензії в порядку, установленому нормативно-правовими актами з питань 
здійснення Національним банком та уповноваженими установами валют-
ного нагляду.

Національний банк доводить до відома небанківської установи інформа-
цію про відкликання (анулювання) ліцензії засобами електронного зв'язку 
Національного банку та шляхом надсилання поштою з повідомленням про 
вручення копії рішення Комітету про відкликання (анулювання) ліцензії 
протягом п'яти днів із дня його прийняття.

Національний банк додатково розміщує інформацію про рішення щодо зу-
пинення, відкликання, анулювання ліцензії на сторінці офіційного Інтернет-
представництва Національного банку протягом трьох робочих днів із дня 
прийняття такого рішення.

56. Небанківська установа зобов'язана припинити надання фінансової по-
слуги з торгівлі валютними цінностями наступного робочого дня після от-
римання копії рішення Комітету про відкликання (анулювання) ліцензії.

57. Небанківська установа (юридична особа) має право подати до 
Національного банку документи для отримання ліцензії не раніше ніж че-
рез один рік із дня прийняття Національним банком рішення про відкликан-
ня (анулювання) ліцензії [крім прийняття Національним банком рішення 
про відкликання (анулювання) ліцензії з підстави, передбаченої в пункті 1 
частини першої статті 38 1 Закону про фінпослуги].
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Додаток 1 
до Положення про порядок видачі ліцензії на 
торгівлю валютними цінностями 
(пункт 14 розділу III)

Національний банк України

Заява про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями
1. Заявник ____________________________________________________________________________ 
                (повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження) 
банківські реквізити: ____________________________________________________________________ 
                                             (найменування, місцезнаходження банку, 
_____________________________________________________________________________________ 
                                            номер поточного рахунку) 
в особі керівника ______________________________________________________________________, 
                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 
який діє на підставі статуту, звертається до Національного банку України з проханням про 
видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі - ліцензія).
Інформація про місцезнаходження відокремлених підрозділів 1 міститься в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та 
є актуальною на дату подання цієї заяви.
2. Я, ________________________________________________________________________________, 
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові) 
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних 
копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її 
вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України 
тягнуть за собою залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії 
або її відкликання (анулювання).
3. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви або документів, що додаються до неї, 
прошу звертатися до 
_____________________________________________________________________________________. 
                       (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)
4. Керівник _________ 

(підпис)
_________________ 

(ініціали, прізвище)
___ ____________ 20__ року

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 Це філія або інший відокремлений підрозділ заявника, що на підставі ліцензії на торгівлю 
валютними цінностями надаватиме фінансові послуги від імені заявника (у разі надання 
заявником відповідних повноважень), відомості про який унесено до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
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Додаток 2 
до Положення про порядок видачі ліцензії на 
торгівлю валютними цінностями 
(пункт 14 розділу III)

Національний банк України

Заява про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями
1. Заявник ____________________________________________________________________________ 
                 (повне найменування оператора поштового зв'язку, ідентифікаційний код 
_____________________________________________________________________________________ 
                                  оператора поштового зв'язку, місцезнаходження) 
банківські реквізити: ___________________________________________________________________ 
                   (найменування, місцезнаходження банку, номер поточного рахунку) 
в особі керівника _____________________________________________________________________, 
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові) 
який діє на підставі статуту, звертається до Національного банку України з проханням про 
видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями (далі - ліцензія) та включення юридичної 
особи до Державного реєстру фінансових установ.
Інформація про місцезнаходження відокремлених підрозділів 1 міститься в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та 
є актуальною на дату подання цієї заяви.
2. Я, ________________________________________________________________________________, 
                                         (прізвище, ім'я, по батькові) 
несу персональну відповідальність за достовірність усіх поданих документів (їх електронних 
копій). Мені відомо, що надання неповної, недостовірної інформації або невідповідність її 
вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України 
тягнуть за собою залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії 
або її відкликання (анулювання).
3. У разі виникнення будь-яких питань стосовно цієї заяви прошу звертатися до ________________
_______________________________. 
        (прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону)
4. Керівник __________ 

(підпис)
__________________ 

(ініціали, прізвище)
___ ____________ 20__ року

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1 Це філія або інший відокремлений підрозділ заявника, що на підставі ліцензії на торгівлю 
валютними цінностями надаватиме фінансові послуги від імені заявника (у разі надання заяв-
ником відповідних повноважень), відомості про який унесено до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
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Додаток 3 
до Положення про порядок видачі ліцензії на 
торгівлю валютними цінностями 
(пункт 22 розділу III)

Анкета керівника небанківської фінансової установи, оператора поштового 
зв'язку

______________________________________________________________________ 
           (повне офіційне найменування небанківської фінансової установи, 

______________________________________________________________________ 
 оператора поштового зв'язку)

I. Інформація про керівника
 

Місце для 
фотокартки 
3,5 х 4,5 см

 

1. Загальна інформація
Таблиця 1

N 
з/п

Назва Інформація

1 2 3
1 Прізвище, ім'я та по батькові  
2 Посада  
3 Громадянство  
4 Місце проживання  
5 Місце реєстрації  
6 Реєстраційний номер облікової картки платника податків  
7 Дата народження  
8 Місце народження  

 

2. Документ, що посвідчує особу
Таблиця 2

 

N 
з/п

Тип документа Серія (за наявності) та номер Дата видачі Орган видачі

1 2 3 4 5
1     
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3. Відомості про призначення (обрання) керівника
Таблиця 3

N 
з/п

Орган, що прийняв рішення 
про призначення (обрання)

Дата рішення про призначення/
обрання особи

Дата вступу  
на посаду

1 2 3 4
1    

4. Інформація про вищу освіту
Таблиця 4

N 
з/п

Навчальний заклад, 
країна

Рік закінчення навчання Спеціальність Ступінь (рівень)

1 2 3 4 5
1     

II. Відомості про трудову діяльність
5. Посади в юридичних особах за останні 10 років

Таблиця 5

N з/п
Найменування юридичної 

особи, країна

Строк перебування на посаді Посада 
(посади)

Причина 
звільнення

дата призначення 
(обрання)

дата 
звільнення

1 2 3 4 5 6
1      

III. Відносини керівника з іншими особами
6. Перелік юридичних осіб, у яких керівник є власником істотної участі (прямої або 
опосередкованої участі незалежно від формального володіння)

Таблиця 6

N 
з/п

Найменування 
юридичної 

особи

Місце- 
знаходження 
(країна, місто)

Ідентифікаційний 
код

Розмір участі, % Основний 
вид 

діяльності 
юридичної 

особи

пряма
опосеред- 

кована
сукупна

1 2 3 4 5 6 7 8
1        

7. Перелік юридичних осіб, у яких особа є керівником
Таблиця 7

N 
з/п

Найменування 
юридичної 

особи

Місцезнаходження 
(країна, місто)

Ідентифікаційний код Посада
Основний вид 

діяльності 
юридичної особи

1 2 3 4 5 6
1      
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IV. Ділова репутація та професійна придатність
Таблиця 8

N 
з/п

Питання Відповідь

1 2 3

1

Чи є ознаки, що Ви не маєте бездоганної ділової репутації, та/або ознаки, 
що Ви не відповідаєте вимогам щодо професійної придатності, визначеним 
нормативно-правовими актами Національного банку України з питань 
ліцензування валютних операцій установ? 
Якщо так, то які саме?

Так/ні

2

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, діяльність 
якої була припинена? 
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, 
ідентифікаційного коду, дати та підстав припинення юридичної особи)?

Так/ні

3

Чи були Ви керівником/власником істотної участі в юридичній особі, щодо якої 
було порушено провадження в справі про банкрутство? 
Якщо так, то в якій юридичній особі (із зазначенням найменування, 
ідентифікаційного коду, дати порушення провадження в справі про 
банкрутство)?

Так/ні

4
Які Ваші основні досягнення під час зайняття керівної посади в юридичній 
особі? 
Який вплив вони мали на діяльність юридичної особи?

 

5
Які Ваші функціональні обов'язки на посаді керівника оператора поштового 
зв'язку?

 

6

Чи мають інші особи можливість здійснювати вплив на Вас під час прийняття 
Вами рішень у разі виконання обов'язків керівника оператора поштового 
зв'язку? 
Якщо так, то які особи мають можливість здійснювати вплив на Вас?

Так/ні

7

Чи маєте Ви досвід роботи у сфері ринків фінансових послуг? 
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, 
ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та 
функціональних обов'язків)?

Так/ні

8

Чи маєте Ви досвід роботи в юридичних особах, які зареєстровані в державі, 
яка здійснює збройну агресію проти України? 
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, 
ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та 
функціональних обов'язків)?

Так/ні

9

Чи застосовувалися до Вас, юридичних осіб, де Ви були/є власником 
істотної участі та/або керівником, та/або відповідальним працівником з 
питань фінансового моніторингу, санкції Україною, іноземними державами, 
міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями (протягом 
останніх трьох років)? 
Якщо так, то в яких юридичних особах (із зазначенням найменування, 
ідентифікаційного коду, періоду роботи, назви посади, повноважень та 
функціональних обов'язків)?

Так/ні
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10

Чи було включено Вас, юридичні особи, де Ви були/є власником істотної участі 
та/або керівником, та/або відповідальним працівником з питань фінансового 
моніторингу до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної 
діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом 
останніх трьох років)? 
Якщо так, то в яких юридичних особах [із зазначенням найменування, 
ідентифікаційного коду (за наявності), періоду роботи, назви посади, 
повноважень та функціональних обов'язків]?

Так/ні

11
Чи були факти надання Вами, юридичними особами, де Ви були/є власником 
істотної участі та/або керівником недостовірної інформації Національному 
банку України?

Так/ні

12
Чи є у Вас судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті 
в установленому законодавством порядку?

Так/ні

13

Чи обіймаєте/обіймали Ви посади в органах управління та/або контролю або 
посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього 
аудиту, чи виконуєте/виконували обов'язки зазначених осіб у небанківських 
фінансових установах, операторах поштового зв'язку України? 
Якщо так, то протягом якого часу та в якій (якому) небанківській фінансовій 
установі, операторі поштового зв'язку обіймаєте/обіймали посаду?

Так/ні

 

8. Я, _________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові керівника) 
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти 
перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних 
даних, що в них містяться, уключаючи можливість надання цієї інформації іншим державним 
органам України.
9. Я стверджую, що належним чином виконую вимоги законодавства України з питань 
запобігання (протидії) легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
10. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я 
надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх 
персональних даних у межах та в спосіб, що визначені законодавством України.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
              (дата)

_________________ 
(підпис керівника)

__________________ 
(ініціали, прізвище)

 

_____________________________ 
          (телефон, адреса електронної 

                     пошти керівника)

___________________________ 
(прізвище, ініціали, телефон, 

адреса електронної пошти 
контактної особи)
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 30 грудня 2020 року № 366

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" та пун-
кту 9 Положення про Державну службу статистики України, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481 
(зі змінами), з метою подальшого вдосконалення методології та запровад-
ження міжнародних стандартів у сфері статистики сільського господарства 
наказую:

1. Затвердити схвалену Комісією з питань удосконалення методології та 
звітної документації Державної служби статистики України Номенклатуру 
продукції сільського господарства (далі - Номенклатура), що додається.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього 
середовища (Прокопенко О. М.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо впровад-
ження та застосування на практиці Номенклатури, затвердженої цим на-
казом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інфор-
мації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному фор-
маті для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) 
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату 
протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

4. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держстату, на-
чальникам Головного управління регіональної статистики, головних управ-
лінь статистики в областях та м. Києві використовувати Номенклатуру під 
час збирання, оброблення та поширення статистичної інформації.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики 
України від 15 жовтня 2014 року № 300 "Про затвердження Номенклатури 
продукції сільського господарства".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 

Голова Ігор ВЕРНЕР
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної служби статистики 
30 грудня 2020 року № 366

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
(НПСГ)

ВСТУП
Номенклатуру продукції сільського господарства (далі - НПСГ) розробле-

но у зв'язку з упровадженням у державну статистичну діяльність Основної 
номенклатури продукції (ОНП), затвердженої наказом Держстату від 08 
січня 2020 року № 31 (зі змінами) "Про затвердження Основної номенклату-
ри продукції", на заміну Статистичної класифікації продукції, затвердженої 
наказом Держкомстату від 07 жовтня 2011 року № 254 "Про затвердження 
структури Статистичної класифікації продукції".

НПСГ охоплює продукцію, одержану в результаті здійснення економічної 
діяльності, яка віднесена до груп 01.1 - 01.4, 01.6 секції A "Сільське господар-
ство, лісове господарство та рибне господарство" національного класифі-
катора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД).

НПСГ забезпечує зіставлення із категоріями ОНП, яка у свою чергу є ана-
логом Статистичної класифікації продукції за видами економічної діяль-
ності Європейського Співтовариства (Statistical Classificatio№ of Products 
by Activities i№ the Europea№ Eco№omic Commu№ity - CPA, ver. 2.1 (2015)).

При розробці НПСГ було враховано перелік продукції сільського госпо-
дарства, визначений Програмою всесвітнього сільськогосподарського пе-
репису Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), 
регламентами Європейського Парламенту та Ради ЄС № 543/2009 від 18 
червня 2009 року (зі змінами, визначеними регламентом (ЄС) № 2015/1557 
від 13 липня 2015 року), № 1337/2011 від 13 грудня 2011 року, № 1165/2008 від 
19 листопада 2008 року, регламентом Комісії (ЄС) № 2018/1091 від 18 листо-
пада 2018 року, директивою Ради ЄС № 96/16/ЄС від 19 березня 1996 року.

НПСГ схвалена Комісією з питань удосконалення методології та звітної 
документації Державної служби статистики України (протокол від 11 ве-
ресня 2020 року № КПУМ/17-20).

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
НПСГ призначена для використання органами державної статистики при 

складанні інструментарію та проведенні державних статистичних спосте-
режень із питань статистики сільського господарства, проведенні сільсько-
господарських переписів, а також зборі, розробці, формуванні та поширен-
ні інформації, здійсненні економіко-статистичного аналізу щодо виробни-
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цтва, реалізації, використання сільськогосподарської продукції на макрое-
кономічному, регіональному, галузевому рівнях.

НПСГ забезпечує:
систематизацію та групування (узагальнення) видів продукції у рослинни-

цтві та тваринництві. Назви видів продукції, які наведені в НПСГ, рекомен-
довано застосовувати під час створення та вдосконалення статистичного 
інструментарію з питань статистики сільського господарства;

проведення кон'юнктурних спостережень, суцільних і тематичних пере-
писів у сільському господарстві;

проведення обліку, аналізу та підготовки до поширення статистичних да-
них із питань сільського господарства на різних рівнях деталізації;

здійснення розрахунків індексу сільськогосподарської продукції, форму-
вання балансів основних продуктів рослинництва та тваринництва, розра-
хунків інших показників, зокрема, за інституційними секторами економіки 
згідно з методологією системи національних рахунків (СНР);

підготовку статистичних даних для заповнення міжнародних запиталь-
ників і здійснення міжнародних порівнянь.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
див. - дивись;

н. в. і. у. - не віднесений(-на, -но, -ні) до інших угруповань.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Об'єктом класифікації в НПСГ є види сільськогосподарської продукції, 

які представлені товарами та послугами у сільському господарстві, що ство-
рені в результаті використання рослинних і тваринних ресурсів.

Товари сільського господарства є результатом економічної діяльності, яка 
включає одержання продукції рослинництва та тваринництва, призначеної 
для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання, а та-
кож продукції, технологічно пов'язаної з виробництвом цієї продукції (на-
приклад, одержання соломи пов'язане із вирощуванням зернових культур, 
одержання гною - із вирощуванням сільськогосподарських тварин тощо).

Послуги в сільському господарстві є результатом економічної діяльності, 
яка пов'язана з веденням сільського господарства (рослинництвом, тварин-
ництвом), та не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва.

НПСГ представлена у вигляді ієрархічної структури, у якій усі подібні 
об'єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характери-
стик об'єкта статистичного спостереження, та їм надані індивідуальні коди.

У зв'язку з цим у НПСГ виділено три розділи: "Продукція рослинництва", 
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"Продукція тваринництва" та "Послуги в рослинництві та тваринництві 
(крім послуг ветеринарних)".

Кожен вид продукції, який отримано в результаті вирощування сільсько-
господарської рослини або тварини, класифіковано як окремий вид продук-
ції відповідно до його властивостей. Наприклад, залежно від подальшого 
напряму господарського використання, культури бобові віднесено до під-
групи 01.11.02 "Культури зернобобові сушені", класу 01.13.02.04 "Культури 
овочеві" та підвиду 01.14.01.09.00.1 "Силос із культур зернових і бобових".

Продукцію рослинництва поділено за вегетаційним періодом розвитку 
рослин (підрозділи "Культури однорічні та дворічні" та "Культури бага-
торічні").

Винятки становлять групи "Культури технічні" та "Культури кормові", 
у які поряд із однорічними культурами включено рослини багаторічні. 
Наприклад, у групу "Культури кормові", окрім однорічних культур (кор-
мові коренеплоди, однорічні трави), включено трави багаторічні, сінокоси 
та пасовища.

В окремі позиції також виділено вирощування насіння для відтворення 
рослин (крім послуг післяврожайних і послуг із оброблення насіння), посад-
кового матеріалу, квітів, рослин у горщиках, ящиках тощо, міцелію грибів.

Серед однорічних і дворічних культур виділено такі основні групи: 
"Культури зернові та зернобобові"; "Культури технічні"; "Коренеплоди та 
бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі, гриби"; "Культури 
кормові". У свою чергу ці групи розподілені за напрямами використання 
культур, зокрема, у технічних культурах продукція згрупована за росли-
нами олійними, цукроносними, прядивними, лікарськими, ефіроолійними, 
енергетичними, прянощами тощо.

Серед багаторічних культур насаджень виділено такі основні групи: 
"Плоди культур плодових", "Ягоди, горіхи та плоди свіжі інші", "Плоди 
культур цитрусових", "Виноград", "Плоди культур олійних", "Культури 
багаторічні інші", а також "Насіння культур плодових ягідних та інших на-
саджень багаторічних" із розбивкою за окремими культурами.

Продукцію тваринництва поділено за основними видами тварин (велика 
рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, кролі, бджоли, інші) та вида-
ми продукції, одержаної від їхнього розведення та відтворення. Одержання 
молока за видами тварин виокремлено в окрему групу.

Послуги в сільському господарстві класифіковано за їхніми основними 
видами за підрозділами "Послуги допоміжні у рослинництві", "Послуги до-
поміжні у тваринництві" (крім послуг ветеринарних), "Послуги післявро-
жайні" та "Послуги з оброблення насіння для відтворення".

Структурно НПСГ складається з коду продукції; назви продукції; довід-
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кової інформації щодо формування коду НПСГ; коду ОНП, який пов'яза-
ний із позицією НПСГ.

У НПСГ вирощена продукція сільського господарства поділена на 3 розді-
ли й 7 підрозділів та деталізована у 44 групах, 78 підгрупах, 117 класах, 378 
видах і 200 підвидах.

Структура коду НПСГ має такий вигляд:
XX.XX.XX.XX.XX.X, де

XX - розділ

XX.X - підрозділ

XX.XX - група

XX.XX.XX - підгрупа

XX.XX.XX.XX - клас

XX.XX.XX.XX.XX - вид

XX.XX.XX.XX.XX.X - підвид.

Приклад:
01.13.02.03.02.1, де

01 - розділ "Продукція рослинництва"

01.1 - підрозділ "Культури однорічні та дворічні"

01.13 - група "Картопля, культури овочеві та баштанні продовольчі, 
гриби"

01.13.02 - підгрупа "Культури овочеві"

01.13.02.03 - клас "Овочі цибулинні"

01.13.02.03.02 - підклас "Цибуля"

01.13.02.03.02.1 - вид "Цибуля ріпчаста".

В окремих випадках у межах групи культур або тварин використовують 
декілька критеріїв групування продукції. Локальні угрупування окремих 
видів продукції сільського господарства (у тому числі за якістю), що за-
стосовуються при проведенні державних статистичних спостережень, мі-
стить додаток А.

Структура коду продукції в додатку А має такий вигляд:
XX.XX.XX.XX.XX.XXX.X, де

XX - розділ НПСГ

XX.X - підрозділ НПСГ

XX.XX - група НПСГ

XX.XX.XX - підгрупа НПСГ

XX.XX.XX.XX - клас НПСГ

XX.XX.XX.XX.XX - вид НПСГ

XX.XX.XX.XX.XX.XXX - підвид

XX.XX.XX.XX.XX.XXX.X - різновид.
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Приклад:
01.11.01.00.03.100.1, де

01 - розділ "Продукція рослинництва"

01.1 - підрозділ "Культури однорічні та дворічні"

01.11 - група "Культури зернові та зернобобові"

01.11.01 - підгрупа "Культури зернові"

01.11.01.00 - клас "Культури зернові"

01.11.01.00.03 - вид "Ячмінь"

01.11.01.00.03.100 - підвид "Ячмінь пивоварний"

01.11.01.00.03.100.1 - різновид "Ячмінь пивоварний 1 класу".

 

Ведення НПСГ здійснює департамент статистики сільського господар-
ства та навколишнього середовища Держстату.

Підставою для внесення змін у НПСГ є зміни в ОНП, Програмі всесвіт-
нього сільськогосподарського перепису Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН (ФАО), національні потреби (зміни у чинному 
законодавстві, необхідність удосконалення статистичної класифікації, про-
позиції користувачів тощо).

4. НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
(НПСГ)

Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01 Продукція рослинництва
= S 01.1 
       01.2

01*

01.1 Культури однорічні та дворічні

= S 01.11 
       01.12 
       01.13 
       01.14 
       01.15 
       01.16 
       01.19

01.1

01.11 Культури зернові та зернобобові
= S 01.11.01 
       01.11.02

 

01.11.01 Культури зернові   

01.11.01.00 Культури зернові

= S 01.11.01.00.01 
       01.11.01.00.02 
       01.11.01.00.03 
       01.11.01.00.04 
       01.11.01.00.05 
       01.11.01.00.06 
       01.11.01.00.07 
       01.11.01.00.08 
       01.11.01.00.09 
       01.11.01.00.10 
       01.11.01.00.19
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.11.01.00.01 Пшениця
= S 01.11.01.00.01.1 
       01.11.01.00.01.2

01.11.11 
01.11.12

01.11.01.00.01.1 Пшениця озима   
01.11.01.00.01.2 Пшениця яра   
01.11.01.00.02 Кукурудза  01.11.20

01.11.01.00.03 Ячмінь
= S 01.11.01.00.03.1 
       01.11.01.00.03.2

01.11.31

01.11.01.00.03.1 Ячмінь озимий   
01.11.01.00.03.2 Ячмінь ярий   

01.11.01.00.04 Жито
= S 01.11.01.00.04.1 
       01.11.01.00.04.2

01.11.32

01.11.01.00.04.1 Жито озиме   
01.11.01.00.04.2 Жито яре   

01.11.01.00.05 Тритикале
= S 01.11.01.00.05.1 
       01.11.01.00.05.2

01.11.43

01.11.01.00.05.1 Тритикале озиме   
01.11.01.00.05.2 Тритикале яре   

____________ 
* Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між позиціями 

статистичних класифікацій.
01.11.01.00.06 Овес  01.11.33
01.11.01.00.07 Гречка  01.11.49*
01.11.01.00.08 Сорго  01.11.41
01.11.01.00.09 Просо  01.11.42
01.11.01.00.10 Рис нелущений  01.12.10

01.11.01.00.19
Зерно культур зернових інших, гібридів, 
сумішей колосових, н. в. і. у.

 01.11.49*

01.11.02 Культури зернобобові сушені   

01.11.02.00 Культури зернобобові сушені

= S 01.11.02.00.01 
       01.11.02.00.02 
       01.11.02.00.03 
       01.11.02.00.04 
       01.11.02.00.05 
       01.11.02.00.06 
       01.11.02.00.07 
       01.11.02.00.08 
       01.11.02.00.09 
       01.11.02.00.10 
       01.11.02.00.19

 

01.11.02.00.01 Квасоля сушена  01.11.71
01.11.02.00.02 Боби кінські сушені  01.11.72
01.11.02.00.03 Нут сушений  01.11.73
01.11.02.00.04 Сочевиця сушена  01.11.74

01.11.02.00.05 Горох сушений
= S 01.11.02.00.05.1 
       01.11.02.00.05.2

01.11.75

01.11.02.00.05.1 Горох озимий сушений   
01.11.02.00.05.2 Горох ярий сушений   

01.11.02.00.06 Вика сушена
= S 01.11.02.00.06.1 
       01.11.02.00.06.2

01.11.79*

01.11.02.00.06.1 Вика озима сушена   
01.11.02.00.06.2 Вика яра сушена   
01.11.02.00.07 Люпин солодкий сушений  01.11.79*
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.11.02.00.08 Люпин гіркий сушений  01.11.79*
01.11.02.00.09 Вігна (горох коров'ячий) сушена  01.11.76
01.11.02.00.10 Каянус (горох голубиний) сушений  01.11.77

01.11.02.00.19
Боби культур зернобобових інших, 
сушені, н. в. і. у.

 01.11.79*

01.12 Культури технічні

= S 01.12.01 
       01.12.02 
       01.12.03 
       01.12.04 
       01.12.05 
       01.12.06 
       01.12.07 
       01.12.08 
       01.12.09 
       01.12.10 
       01.12.19

 

01.12.01 Насіння культур олійних   

01.12.01.00 Насіння культур олійних

= S 01.12.01.00.01 
       01.12.01.00.02 
       01.12.01.00.03 
       01.12.01.00.04 
       01.12.01.00.05 
       01.12.01.00.06 
       01.12.01.00.07 
       01.12.01.00.08 
       01.12.01.00.09 
       01.12.01.00.10 
       01.12.01.00.11 
       01.12.01.00.12 
       01.12.01.00.13 
       01.12.01.00.19

 

01.12.01.00.01 Боби сої  01.11.81
01.12.01.00.02 Арахіс нелущений  01.11.82
01.12.01.00.03 Насіння бавовнику  01.11.99*

01.12.01.00.04 Насіння льону
= S 01.12.01.00.04.1 
       01.12.01.00.04.2

01.11.91

01.12.01.00.04.1 Насіння льону олійного (кудряшу)   
01.12.01.00.04.2 Насіння льону-довгунця   
01.12.01.00.05 Насіння гірчиці  01.11.92

01.12.01.00.06 Насіння ріпаку й кользи
= S 01.12.01.00.06.1 
       01.12.01.00.06.2

01.11.93

01.12.01.00.06.1 Насіння ріпаку озимого   
01.12.01.00.06.2 Насіння кользи (ріпаку ярого)   
01.12.01.00.07 Насіння кунжуту  01.11.94
01.12.01.00.08 Насіння соняшнику  01.11.95
01.12.01.00.09 Насіння рицини  01.11.96
01.12.01.00.10 Насіння рижію  01.11.99*
01.12.01.00.11 Насіння маку олійного  01.11.99*

01.12.01.00.12 Насіння конопель
= S 01.12.01.00.12.1 
       01.12.01.00.12.2

01.11.99*

01.12.01.00.12.1 Насіння конопель середньоросійських   
01.12.01.00.12.2 Насіння конопель південних   

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



39

Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.12.01.00.13 Насіння гарбуза  01.11.99*
01.12.01.00.19 Насіння культур олійних інших, н. в. і. у.  01.11.99*

01.12.02 Культури прядивні   

01.12.02.00 Культури прядивні

= S 01.12.02.00.01 
       01.12.02.00.02 
       01.12.02.00.03 
       01.12.02.00.04 
       01.12.02.00.09

 

01.12.02.00.01
Бавовна, очищена чи неочищена від 
насіння

 01.16.11

01.12.02.00.02
Джут, кенаф і волокна текстильні луб'яні 
інші, сирі чи вимочені, крім льону, 
конопель і рами

 01.16.12

01.12.02.00.03 Льон-довгунець
= S 01.12.02.00.03.1 
       01.12.02.00.03.2 
       01.12.02.00.03.3

01.16.19*

01.12.02.00.03.1 Солома льону-довгунця   
01.12.02.00.03.2 Волокно льону-довгунця необроблене   
01.12.02.00.03.3 Треста льону-довгунця   

01.12.02.00.04 Коноплі
= S 01.12.02.00.04.1 
       01.12.02.00.04.2 
       01.12.02.00.04.3

01.16.19*

01.12.02.00.04.1 Солома конопель   
01.12.02.00.04.2 Волокно конопель   
01.12.02.00.04.3 Стебло конопель   
01.12.02.00.09 Культури прядивні інші, н. в. і. у.  01.16.19*

01.12.03
Буряк цукровий та насіння буряку 
цукрового

= S 01.12.03.01 
       01.12.03.02

 

01.12.03.01 Буряк цукровий   

01.12.03.01.00 Буряк цукровий
= S 01.12.03.01.00.1 
       01.12.03.01.00.2

01.13.71

01.12.03.01.00.1 Буряк цукровий фабричний   
01.12.03.01.00.2 Буряк цукровий маточний   

01.12.03.02 Насіння буряку цукрового   
01.12.03.02.00 Насіння буряку цукрового  01.13.72

01.12.04 Тростина цукрова   
01.12.04.00 Тростина цукрова   

01.12.04.00.00 Тростина цукрова  01.14.10
01.12.05 Прянощі необроблені   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.12.05.00 Прянощі необроблені

= S 01.12.05.00.01 
       01.12.05.00.02 
       01.12.05.00.03 
       01.12.05.00.04 
       01.12.05.00.05 
       01.12.05.00.06 
       01.12.05.00.07 
       01.12.05.00.08 
       01.12.05.00.09 
       01.12.05.00.10 
       01.12.05.00.11 
       01.12.05.00.12 
       01.12.05.00.13 
       01.12.05.00.19

 

01.12.05.00.01
Перець стручковий сушений, 
необроблений

 
01.28.11 
01.28.12

01.12.05.00.02
Горіх мускатний, мацис і кардамон, 
необроблені

 01.28.13

01.12.05.00.03 Аніс та бодян, необроблені  01.28.14*
01.12.05.00.04 Коріандр, необроблений  01.28.14*
01.12.05.00.05 Кмин, необроблений  01.28.14*
01.12.05.00.06 Фенхель, необроблений  01.28.14*
01.12.05.00.07 Ягоди ялівцю, необроблені  01.28.14*
01.12.05.00.08 Кориця (роду Ca№ella) необроблена  01.28.15
01.12.05.00.09 Гвоздика (плоди цілі) необроблена  01.28.16
01.12.05.00.10 Імбир сушений необроблений  01.28.17
01.12.05.00.11 Ваніль необроблена  01.28.18
01.12.05.00.12 Чебрець сушений  01.28.19*
01.12.05.00.13 Листя лавра благородного сушене  01.28.19*
01.12.05.00.19 Прянощі необроблені інші, н. в. і. у.  01.28.19*

01.12.06
Рослини, що їх використовують 
переважно в парфумерії, фармацевтиці 
чи як інсектициди, фунгіциди тощо

= S 01.12.06.01 
       01.12.06.02 
       01.12.06.09

 

01.12.06.01

Рослини ефіроолійні, що їх 
використовують у парфумерії, 
фармацевтиці чи як інсектициди, 
фунгіциди тощо

= S 01.12.06.01.01 
       01.12.06.01.02 
       01.12.06.01.03 
       01.12.06.01.04 
       01.12.06.01.05 
       01.12.06.01.06 
       01.12.06.01.07 
       01.12.06.01.09

 

01.12.06.01.01 Коріандр  01.28.30*
01.12.06.01.02 Шавлія  01.28.30*
01.12.06.01.03 М'ята  01.28.30*
01.12.06.01.04 Лаванда  01.28.30*
01.12.06.01.05 Троянда  01.28.30*
01.12.06.01.06 Фенхель  01.28.30*
01.12.06.01.07 Кмин  01.28.30*
01.12.06.01.09 Рослини ефіроолійні інші, н. в. і. у.  01.28.30*
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.12.06.02 Рослини лікарські

= S 01.12.06.02.01 
       01.12.06.02.02 
       01.12.06.02.03 
       01.12.06.02.04 
       01.12.06.02.05 
       01.12.06.02.06 
       01.12.06.02.07 
       01.12.06.02.08 
       01.12.06.02.09

 

01.12.06.02.01 Ромашка  01.28.30*
01.12.06.02.02 Безсмертник  01.28.30*
01.12.06.02.03 Валеріана  01.28.30*
01.12.06.02.04 Череда  01.28.30*
01.12.06.02.05 Собача кропива  01.28.30*
01.12.06.02.06 Нагідки  01.28.30*
01.12.06.02.07 Шипшина  01.28.30*
01.12.06.02.08 Насіння гарбузів  01.28.30*
01.12.06.02.09 Рослини лікарські інші, н. в. і. у.  01.28.30*

01.12.06.09

Рослини, що їх використовують 
переважно в парфумерії, фармацевтиці 
чи як інсектициди, фунгіциди тощо, н. в. 
і. у.

  

01.12.06.09.00

Рослини, що їх використовують 
переважно в парфумерії, фармацевтиці 
чи як інсектициди, фунгіциди тощо, н. в. 
і. у.

 01.28.30*

01.12.07 Тютюн і махорка необроблені   

01.12.07.00 Тютюн і махорка необроблені
= S 01.12.07.00.01 
       01.12.07.00.02

 

01.12.07.00.01 Тютюн необроблений  01.15.10*
01.12.07.00.02 Махорка необроблена  01.15.10*

01.12.08 Коріння цикорію   
01.12.08.00 Коріння цикорію   

01.12.08.00.00 Коріння цикорію  01.19.39*
01.12.09 Шишки хмелю   

01.12.09.00 Шишки хмелю   
01.12.09.00.00 Шишки хмелю  01.28.20

01.12.10 Рослини енергетичні   
01.12.10.00 Рослини енергетичні   

01.12.10.00.00 Рослини енергетичні  01.19.39*
01.12.19 Культури технічні інші, н. в. і. у.   

01.12.19.00 Культури технічні інші, н. в. і. у.   
01.12.19.00.00 Культури технічні інші, н. в. і. у.  01.19.39*

01.13
Коренеплоди та бульбоплоди, культури 
овочеві та баштанні продовольчі, гриби

= S 01.13.01 
       01.13.02 
       01.13.03 
       01.13.04 
       01.13.05 
       01.13.06

 

01.13.01
Коренеплоди та бульби їстівні з високим 
вмістом крохмалю та інуліну
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.13.01.00
Коренеплоди та бульби їстівні з високим 
вмістом крохмалю та інуліну

= S 01.13.01.00.01 
       01.13.01.00.02 
       01.13.01.00.03 
       01.13.01.00.04 
       01.13.01.00.09

 

01.13.01.00.01 Картопля  01.13.51
01.13.01.00.02 Картопля солодка  01.13.52
01.13.01.00.03 Маніок  01.13.53
01.13.01.00.04 Таро (колозія)  01.13.54

01.13.01.00.09
Коренеплоди та бульби їстівні з високим 
вмістом крохмалю та інуліну інші, н. в. і. 
у.

 01.13.59

01.13.02 Культури овочеві

= S 01.13.02.01 
       01.13.02.02 
       01.13.02.03 
       01.13.02.04 
       01.13.02.05 
       01.13.02.09

 

01.13.02.01 Овочі листкові та стеблові

= S 01.13.02.01.01 
       01.13.02.01.02 
       01.13.02.01.03 
       01.13.02.01.04 
       01.13.02.01.05 
       01.13.02.01.06 
       01.13.02.01.07 
       01.13.02.01.08 
       01.13.02.01.09 
       01.13.02.01.10 
       01.13.02.01.19

 

01.13.02.01.01 Спаржа  01.13.11

01.13.02.01.02 Капуста

= S 01.13.02.01.02.1 
       01.13.02.01.02.2 
       01.13.02.01.02.3 
       01.13.02.01.02.4 
       01.13.02.01.02.5 
       01.13.02.01.02.6 
       01.13.02.01.02.9

01.13.12 
01.13.13

01.13.02.01.02.1 Капуста цвітна та капуста броколі  01.13.13
01.13.02.01.02.2 Капуста головчаста   
01.13.02.01.02.3 Капуста брюссельська   
01.13.02.01.02.4 Капуста савойська   
01.13.02.01.02.5 Капуста пекінська   
01.13.02.01.02.6 Капуста кольрабі   
01.13.02.01.02.9 Капуста інша, н. в. і. у.   
01.13.02.01.03 Салат-латук  01.13.14
01.13.02.01.04 Цикорій  01.13.15
01.13.02.01.05 Шпинат  01.13.16
01.13.02.01.06 Артишок  01.13.17
01.13.02.01.07 Салат качанний  01.13.19*
01.13.02.01.08 Крес-салат  01.13.19*
01.13.02.01.09 Салат інший  01.13.19*
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.13.02.01.10 Овочі зелені

= S 01.13.02.01.10.1 
       01.13.02.01.10.2 
       01.13.02.01.10.3 
       01.13.02.01.10.4 
       01.13.02.01.10.5 
       01.13.02.01.10.6 
       01.13.02.01.10.9

01.13.19*

01.13.02.01.10.1 Кріп   
01.13.02.01.10.2 Петрушка листкова   
01.13.02.01.10.3 Селера листкова та стеблова   
01.13.02.01.10.4 Базилік   
01.13.02.01.10.5 Ревінь   
01.13.02.01.10.6 Щавель   
01.13.02.01.10.9 Овочі зелені інші, н. в. і. у.   
01.13.02.01.19 Овочі листкові та стеблові інші, н. в. і. у.  01.13.19*

01.13.02.02 Овочі плодові

= S 01.13.02.02.01 
       01.13.02.02.02 
       01.13.02.02.03 
       01.13.02.02.04 
       01.13.02.02.05 
       01.13.02.02.06 
       01.13.02.02.07 
       01.13.02.02.08 
       01.13.02.02.09 
       01.13.02.02.19

 

01.13.02.02.01 Перець стручковий солодкий  01.13.31*
01.13.02.02.02 Перець стручковий гіркий свіжий  01.13.31*
01.13.02.02.03 Огірки та корнішони  01.13.32
01.13.02.02.04 Баклажани  01.13.33
01.13.02.02.05 Помідори  01.13.34
01.13.02.02.06 Гарбузи столові  01.13.39*
01.13.02.02.07 Кабачки столові  01.13.39*
01.13.02.02.08 Кукурудза цукрова  01.13.39*
01.13.02.02.09 Патисони  01.13.39*
01.13.02.02.19 Овочі плодові інші, н. в. і. у.  01.13.39*

01.13.02.03 Овочі цибулинні
= S 01.13.02.03.01 
       01.13.02.03.02 
       01.13.02.03.09

 

01.13.02.03.01 Часник  01.13.42

01.13.02.03.02 Цибуля
= S 01.13.02.03.02.1 
       01.13.02.03.02.2

01.13.43

01.13.02.03.02.1 Цибуля ріпчаста   
01.13.02.03.02.2 Цибуля шалот   

01.13.02.03.09
Цибуля порей та овочі цибулинні інші, н. 
в. і. у.

 01.13.44

01.13.02.04 Овочі бобові зелені

= S 01.13.02.04.01 
       01.13.02.04.02 
       01.13.02.04.03 
       01.13.02.04.04 
       01.13.02.04.09

 

01.13.02.04.01 Квасоля зелена  01.11.61
01.13.02.04.02 Горох зелений  01.11.62
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.13.02.04.03 Боби зелені  01.11.69*
01.13.02.04.04 Сочевиця зелена  01.11.69*
01.13.02.04.09 Овочі бобові зелені інші, н. в. і. у.  01.11.69*

01.13.02.05 Овочі коренеплідні

= S 01.13.02.05.01 
       01.13.02.05.02 
       01.13.02.05.03 
       01.13.02.05.04 
       01.13.02.05.05 
       01.13.02.05.06 
       01.13.02.05.07 
       01.13.02.05.08 
       01.13.02.05.09 
       01.13.02.05.10 
       01.13.02.05.19

 

01.13.02.05.01 Морква столова  01.13.41*
01.13.02.05.02 Ріпа  01.13.41*
01.13.02.05.03 Буряк столовий  01.13.49*
01.13.02.05.04 Селера коренева  01.13.49*
01.13.02.05.05 Петрушка коренева  01.13.49*
01.13.02.05.06 Пастернак  01.13.49*
01.13.02.05.07 Редька  01.13.49*
01.13.02.05.08 Редиска  01.13.49*
01.13.02.05.09 Бруква  01.13.49*
01.13.02.05.10 Хрін звичайний  01.13.49*
01.13.02.05.19 Овочі коренеплідні інші, н. в. і. у.  01.13.49*

01.13.02.09 Овочі інші свіжі, н. в. і. у.   
01.13.02.09.00 Овочі інші свіжі, н. в. і. у.  01.13.90

01.13.03 Культури овочеві коренеплідні маточні   
01.13.03.00 Культури овочеві коренеплідні маточні   

01.13.03.00.00 Культури овочеві коренеплідні маточні  01.13.49*
01.13.04 Культури баштанні продовольчі   

01.13.04.00 Культури баштанні продовольчі
= S 01.13.04.00.01 
       01.13.04.00.02

 

01.13.04.00.01 Кавуни  01.13.21
01.13.04.00.02 Дині  01.13.29*

01.13.05
Насіння культур овочевих і культур 
баштанних продовольчих

= S 01.13.05.01 
       01.13.05.02

 

01.13.05.01
Насіння культур овочевих, крім насіння 
буряку кормового

= S 01.13.05.01.01 
       01.13.05.01.02 
       01.13.05.01.03

 

01.13.05.01.01 Насіння культур овочевих однорічних
= S 01.13.05.01.01.1 
       01.13.05.01.01.2 
       01.13.05.01.01.9

01.13.60*

01.13.05.01.01.1 Насіння гороху зеленого   
01.13.05.01.01.2 Цибуля сіянка   

01.13.05.01.01.9
Насіння культур овочевих однорічних, н. 
в. і. у.

  

01.13.05.01.02 Насіння культур овочевих дворічних  01.13.60*
01.13.05.01.03 Насіння культур овочевих багаторічних  01.13.60*

01.13.05.02
Насіння культур баштанних 
продовольчих
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.13.05.02.00
Насіння культур баштанних 
продовольчих

 01.13.60*

01.13.06 Гриби та трюфелі
= S 01.13.06.01 
       01.13.06.02

 

01.13.06.01 Гриби

= S 01.13.06.01.01 
       01.13.06.01.02 
       01.13.06.01.03 
       01.13.06.01.04 
       01.13.06.01.09

 

01.13.06.01.01 Гриби печериці  01.13.80*
01.13.06.01.02 Гриби гливи  01.13.80*
01.13.06.01.03 Гриби білі  01.13.80*
01.13.06.01.04 Гриби опеньки  01.13.80*
01.13.06.01.09 Гриби інші, н. в. і. у.  01.13.80*

01.13.06.02 Трюфелі   
01.13.06.02.00 Трюфелі  01.13.80*

01.14 Культури кормові
= S 01.14.01 
       01.14.02

 

01.14.01
Культури кормові, крім насіння та 
маточників кормових культур

= S 01.14.01.01 
       01.14.01.02 
       01.14.01.03 
       01.14.01.09

 

01.14.01.01 Культури кормові коренеплідні

= S 01.14.01.01.01 
       01.14.01.01.02 
       01.14.01.01.03 
       01.14.01.01.09

 

01.14.01.01.01 Коренеплоди буряку кормового  01.19.10*

01.14.01.01.02
Коренеплоди буряку цукрового 
кормового

 01.19.10*

01.14.01.01.03 Коренеплоди брукви та турнепсу  01.19.10*
01.14.01.01.09 Коренеплоди кормові інші, н. в. і. у.  01.19.10*

01.14.01.02 Культури кормові інші

= S 01.14.01.02.01 
       01.14.01.02.02 
       01.14.01.02.03 
       01.14.01.02.04

 

01.14.01.02.01 Культури баштанні кормові  01.19.10*

01.14.01.02.02 Кукурудза кормова
= S 01.14.01.02.02.1 
       01.14.01.02.02.2

01.19.10*

01.14.01.02.02.1 Силос із кукурудзи кормової   

01.14.01.02.02.2
Корм зелений, сінаж із кукурудзи 
кормової

  

01.14.01.02.03 Трави однорічні
= S 01.14.01.02.03.1 
       01.14.01.02.03.2 
       01.14.01.02.03.3

01.19.10*

01.14.01.02.03.1 Сіно з трав однорічних   

01.14.01.02.03.2
Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне 
борошно з трав однорічних

  

01.14.01.02.03.3 Зелена маса трав однорічних на випас   

01.14.01.02.04 Трави багаторічні
= S 01.14.01.02.04.1 
       01.14.01.02.04.2 
       01.14.01.02.04.3

01.19.10*

01.14.01.02.04.1 Сіно з трав багаторічних   

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



46

Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.14.01.02.04.2
Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне 
борошно з трав багаторічних

  

01.14.01.02.04.3 Зелена маса трав багаторічних на випас   

01.14.01.03 Сіножаті та пасовища
= S 01.14.01.03.01 
       01.14.01.03.02 
       01.14.01.03.03

 

01.14.01.03.01 Сіножаті
= S 01.14.01.03.01.1 
       01.14.01.03.01.2

01.19.10*

01.14.01.03.01.1 Сіно із сіножатей   

01.14.01.03.01.2
Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне 
борошно із сіножатей

  

01.14.01.03.02 Пасовища культивовані
= S 01.14.01.03.02.1 
       01.14.01.03.02.2

01.19.10*

01.14.01.03.02.1 Сіно з пасовищ культивованих   

01.14.01.03.02.2
Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне 
борошно з пасовищ культивованих

  

01.14.01.03.03 Пасовища природні
= S 01.14.01.03.03.1 
       01.14.01.03.03.2

01.19.10*

01.14.01.03.03.1 Сіно з пасовищ природних   

01.14.01.03.03.2
Корм зелений, сінаж, силос, трав'яне 
борошно з пасовищ природних

  

01.14.01.09 Культури кормові інші, н. в. і. у.   

01.14.01.09.00 Культури кормові інші, н. в. і. у.

= S 01.14.01.09.00.1 
       01.14.01.09.00.2 
       01.14.01.09.00.3 
       01.14.01.09.00.4 
       01.14.01.09.00.9

01.19.10*

01.14.01.09.00.1 Силос із культур зернових і бобових   
01.14.01.09.00.2 Силос із сорго   
01.14.01.09.00.3 Силос із капусти кормової   
01.14.01.09.00.4 Гичка коренеплодів кормових   
01.14.01.09.00.9 Культури кормові інші, н. в. і. у.   

01.14.02 Насіння та маточники культур кормових
= S 01.14.02.01 
       01.14.02.02

 

01.14.02.01
Насіння буряку кормового, насіння 
культур кормових інших

= S 01.14.02.01.01 
       01.14.02.01.02 
       01.14.02.01.03 
       01.14.02.01.04 
       01.14.02.01.09

 

01.14.02.01.01 Насіння буряку кормового  01.19.31*
01.14.02.01.02 Насіння культур баштанних кормових  01.19.31*

01.14.02.01.03 Насіння трав однорічних
= S 01.14.02.01.03.1 
       01.14.02.01.03.9

01.19.31*

01.14.02.01.03.1 Насіння трави суданської   
01.14.02.01.03.9 Насіння трав однорічних інших, н. в. і. у.   

01.14.02.01.04 Насіння трав багаторічних

= S 01.14.02.01.04.1 
       01.14.02.01.04.2 
       01.14.02.01.04.3 
       01.14.02.01.04.4 
       01.14.02.01.04.5 
       01.14.02.01.04.9

01.19.31*

01.14.02.01.04.1 Насіння люцерни   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.14.02.01.04.2 Насіння конюшини   
01.14.02.01.04.3 Насіння еспарцету   
01.14.02.01.04.4 Насіння трав лукопасовищних   
01.14.02.01.04.5 Насіння трав злакових   
01.14.02.01.04.9 Насіння трав багаторічних інших, н. в. і. у.   
01.14.02.01.09 Насіння культур кормових інших, н. в. і. у.  01.19.31*

01.14.02.02 Коренеплоди кормові маточні   
01.14.02.02.00 Коренеплоди кормові маточні  01.19.10*

01.15
Квіти зрізані та квіти в бутонах; насіння 
квітів

= S 01.15.01 
       01.15.02

 

01.15.01 Квіти зрізані та квіти в бутонах   

01.15.01.00 Квіти зрізані та квіти в бутонах

= S 01.15.01.00.01 
       01.15.01.00.02 
       01.15.01.00.03 
       01.15.01.00.04 
       01.15.01.00.05 
       01.15.01.00.06 
       01.15.01.00.07 
       01.15.01.00.08 
       01.15.01.00.09

 

01.15.01.00.01 Троянда  01.19.21*
01.15.01.00.02 Гвоздика  01.19.21*
01.15.01.00.03 Тюльпан  01.19.21*
01.15.01.00.04 Хризантема  01.19.21*
01.15.01.00.05 Лілія  01.19.21*
01.15.01.00.06 Півонія  01.19.21*
01.15.01.00.07 Гладіолус  01.19.21*
01.15.01.00.08 Айстра  01.19.21*

01.15.01.00.09
Квіти зрізані та квіти в бутонах інші, н. в. 
і. у.

 01.19.21*

01.15.02 Насіння квітів   
01.15.02.00 Насіння квітів   

01.15.02.00.00 Насіння квітів  01.19.22

01.16

Рослини в горщиках, ящиках тощо; 
матеріал посадковий: рослини живі, 
цибулини, бульби та корені, живці та 
вусики; міцелій грибів

= S 01.16.01 
       01.16.02

 

01.16.01 Рослини в горщиках, ящиках тощо   
01.16.01.00 Рослини в горщиках, ящиках тощо   

01.16.01.00.00 Рослини в горщиках, ящиках тощо  01.30.10*

01.16.02
Матеріал посадковий: рослини живі, 
цибулини, бульби та корені, живці та 
вусики; міцелій грибів

= S 01.16.02.01 
       01.16.02.02 
       01.16.02.03 
       01.16.02.04 
       01.16.02.05 
       01.16.02.06 
       01.16.02.07

 

01.16.02.01 Розсада культур овочевих та баштанних
= S 01.16.02.01.01 
       01.16.02.01.02

 

01.16.02.01.01 Розсада культур овочевих  01.30.10*
01.16.02.01.02 Розсада культур баштанних  01.30.10*
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.16.02.02 Матеріал посадковий культур квіткових
= S 01.16.02.02.01 
       01.16.02.02.02 
       01.16.02.02.03

 

01.16.02.02.01 Розсада квітів  01.30.10*

01.16.02.02.02
Цибулини, бульби, кореневі бульби, 
бульбоцибулини квітів

 01.30.10*

01.16.02.02.03 Саджанці квіткових насаджень  01.30.10*

01.16.02.03 Матеріал посадковий культур плодових

= S 01.16.02.03.01 
       01.16.02.03.02 
       01.16.02.03.03 
       01.16.02.03.04

 

01.16.02.03.01 Сіянці культур плодових  01.30.10*
01.16.02.03.02 Живці культур плодових  01.30.10*
01.16.02.03.03 Підщепи культур плодових  01.30.10*
01.16.02.03.04 Саджанці культур плодових  01.30.10*

01.16.02.04 Матеріал посадковий культур ягідних
= S 01.16.02.04.01 
       01.16.02.04.02 
       01.16.02.04.03

 

01.16.02.04.01 Саджанці культур ягідних  01.30.10*
01.16.02.04.02 Вуса суниці  01.30.10*

01.16.02.04.03 Розсада культур ягідних

= S 01.16.02.04.03.1 
       01.16.02.04.03.2 
       01.16.02.04.03.3 
       01.16.02.04.03.9

01.30.10*

01.16.02.04.03.1 Розсада суниці та полуниці   
01.16.02.04.03.2 Розсада журавлини   
01.16.02.04.03.3 Розсада лохини   
01.16.02.04.03.9 Розсада культур ягідних інших, н. в. і. у.   

01.16.02.05 Матеріал посадковий винограду
= S 01.16.02.05.01 
       01.16.02.05.02

 

01.16.02.05.01 Живці (чубуки) виноградної лози  01.30.10*
01.16.02.05.02 Саджанці винограду  01.30.10*

01.16.02.06
Матеріал посадковий рослин інших, н. в. 
і. у.

= S 01.16.02.06.01 
       01.16.02.06.02 
       01.16.02.06.03 
       01.16.02.06.04 
       01.16.02.06.09

 

01.16.02.06.01 Сіянці насаджень інших  01.30.10*

01.16.02.06.02 Живці, черешки насаджень інших
= S 01.16.02.06.02.1 
       01.16.02.06.02.2 
       01.16.02.06.02.9

01.30.10*

01.16.02.06.02.1 Черешки лаванди   
01.16.02.06.02.2 Черешки хмелю   

01.16.02.06.02.9
Живці, черешки насаджень інших, н. в. 
і. у.

  

01.16.02.06.03 Підщепи насаджень інших  01.30.10*

01.16.02.06.04 Саджанці насаджень інших
= S 01.16.02.10.04.1 
       01.16.02.10.04.2 
       01.16.02.10.04.9

01.30.10*

01.16.02.06.04.1 Саджанці насаджень декоративних   
01.16.02.06.04.2 Саджанці хмелю   
01.16.02.06.04.9 Саджанці насаджень інших, н. в. і. у.   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.16.02.06.09 Матеріал посадковий інший, н. в. і. у.
= S 01.16.02.06.09.1 
       01.16.02.06.09.9

01.30.10*

01.16.02.06.09.1 Дернина   
01.16.02.06.09.9 Матеріал посадковий інший, н. в. і. у.   

01.16.02.07 Міцелій грибів і грибні спори
= S 01.16.02.07.01 
       01.16.02.07.02

 

01.16.02.07.01 Міцелій грибів  01.30.10*
01.16.02.07.02 Грибні спори  01.30.10*

01.19 Сировина рослинна інша   

01.19.00 Сировина рослинна інша
= S 01.19.00.01 
       01.19.00.02 
       01.19.00.09

 

01.19.00.01 Солома та полова культур зернових   
01.19.00.01.00 Солома та полова культур зернових  01.11.50

01.19.00.02

Матеріали рослинного походження, 
що їх використовують переважно для 
плетіння, набивання, фарбування чи 
дублення

  

01.19.00.02.00

Матеріали рослинного походження, 
що їх використовують переважно для 
плетіння, набивання, фарбування чи 
дублення

 01.29.30

01.19.00.09 Сировина рослинна інша, н. в. і. у.   
01.19.00.09.00 Сировина рослинна інша, н. в. і. у.  01.19.39*

01.2 Культури багаторічні

= S 01.21 
       01.22 
       01.23 
       01.24 
       01.25 
       01.26 
       01.27

01.2

01.21 Плоди культур плодових
= S 01.21.01 
       01.21.02 
       01.21.03

 

01.21.01 Плоди культур зерняткових   

01.21.01.00 Плоди культур зерняткових

= S 01.21.01.00.01 
       01.21.01.00.02 
       01.21.01.00.03 
       01.21.01.00.09

 

01.21.01.00.01 Яблука  01.24.10
01.21.01.00.02 Груші  01.24.21
01.21.01.00.03 Айва  01.24.22

01.21.01.00.09
Плоди культур зерняткових інших, н. в. 
і. у.

 01.24.29*

01.21.02 Плоди культур кісточкових   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.21.02.00 Плоди культур кісточкових

= S 01.21.02.00.01 
       01.21.02.00.02 
       01.21.02.00.03 
       01.21.02.00.04 
       01.21.02.00.05 
       01.21.02.00.06 
       01.21.02.00.07 
       01.21.02.00.09

 

01.21.02.00.01 Абрикоси  01.24.23

01.21.02.00.02 Вишні, черешні
= S 01.21.02.00.02.1 
       01.21.02.00.02.2

01.24.24

01.21.02.00.02.1 Вишні   
01.21.02.00.02.2 Черешні   

01.21.02.00.03 Персики та нектарини
= S 01.21.02.00.03.1 
       01.21.02.00.03.2

01.24.25 
01.24.26

01.21.02.00.03.1 Персики   
01.21.02.00.03.2 Нектарини   

01.21.02.00.04 Сливи та терен
= S 01.21.02.00.04.1 
       01.21.02.00.04.2

01.24.27 
01.24.28

01.21.02.00.04.1 Сливи   
01.21.02.00.04.2 Терен   
01.21.02.00.05 Алича  01.24.29*
01.21.02.00.06 Барбарис  01.24.29*
01.21.02.00.07 Кизил (дерен справжній)  01.24.29*

01.21.02.00.09
Плоди культур кісточкових інших, н. в. і. 
у.

 01.24.29*

01.21.03 Плоди культур тропічних і субтропічних   

01.21.03.00 Плоди культур тропічних і субтропічних

= S 01.21.03.00.01 
       01.21.03.00.02 
       01.21.03.00.03 
       01.21.03.00.04 
       01.21.03.00.05 
       01.21.03.00.09

 

01.21.03.00.01 Авокадо  01.22.11
01.21.03.00.02 Банани, плантайни та плоди подібні  01.22.12
01.21.03.00.03 Фініки  01.22.13
01.21.03.00.04 Інжир  01.22.14
01.21.03.00.05 Гранат  01.22.19*

01.21.03.00.09
Плоди культур тропічних і субтропічних 
інших, н. в. і. у.

 01.22.19*

01.22 Ягоди, горіхи та плоди свіжі інші
= S 01.22.01 
       01.22.02 
       01.22.03

 

01.22.01
Ягоди культурні та плоди рослин роду 
Vacci№ium

= S 01.22.01.01 
       01.22.01.02
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.22.01.01 Ягоди культурні

= S 01.22.01.01.01 
       01.22.01.01.02 
       01.22.01.01.03 
       01.22.01.01.04 
       01.22.01.01.05 
       01.22.01.01.06 
       01.22.01.01.07 
       01.22.01.01.08 
       01.22.01.01.09 
       01.22.01.01.10 
       01.22.01.01.19

 

01.22.01.01.01 Малина й ожина
= S 01.22.01.01.01.1 
       01.22.01.01.01.2

01.25.12 
01.25.19*

01.22.01.01.01.1 Малина   
01.22.01.01.01.2 Ожина   
01.22.01.01.02 Суниці та полуниці  01.25.13

01.22.01.01.03 Смородина
= S 01.22.01.01.03.1 
       01.22.01.01.03.2

01.25.19*

01.22.01.01.03.1 Смородина чорна   

01.22.01.01.03.2
Смородина біла, червона та інша, окрім 
чорної

  

01.22.01.01.04 Аґрус  01.25.19*

01.22.01.01.05 Ківі та актинідія
= S 01.22.01.01.05.1 
       01.22.01.01.05.2

01.25.11 
01.25.19*

01.22.01.01.05.1 Ківі   
01.22.01.01.05.2 Актинідія   
01.22.01.01.06 Чорноплідна горобина  01.25.19*
01.22.01.01.07 Обліпиха  01.25.19*
01.22.01.01.08 Шовковиця (ягода тутова)  01.25.19*
01.22.01.01.09 Жимолость  01.25.19*
01.22.01.01.10 Калина звичайна  01.25.19*
01.22.01.01.19 Ягоди культурні інші, н. в. і. у.  01.25.19*

01.22.01.02 Плоди рослин роду Vacci№ium

= S 01.22.01.02.01 
       01.22.01.02.02 
       01.22.01.02.03 
       01.22.01.02.04 
       01.22.01.02.09

 

01.22.01.02.01 Журавлина  01.25.19*
01.22.01.02.02 Чорниця  01.25.19*
01.22.01.02.03 Брусниця  01.25.19*
01.22.01.02.04 Лохина  01.25.19*

01.22.01.02.09
Плоди рослин роду Vacci№ium інші, н. в. 
і. у.

 01.25.19*

01.22.02
Горіхи (крім горіхів їстівних дикорослих, 
арахісу та горіхів кокосових)

  

01.22.02.00
Горіхи (крім горіхів їстівних дикорослих, 
арахісу та горіхів кокосових)

= S 01.22.02.00.01 
       01.22.02.00.02 
       01.22.02.00.03 
       01.22.02.00.04 
       01.22.02.00.05 
       01.22.02.00.09

 

01.22.02.00.01 Мигдаль  01.25.31
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.22.02.00.02 Каштани  01.25.32
01.22.02.00.03 Фундук (ліщина)  01.25.33
01.22.02.00.04 Фісташки  01.25.34
01.22.02.00.05 Горіхи волоські  01.25.35
01.22.02.00.09 Горіхи інші, н. в. і. у.  01.25.39

01.22.03 Плоди свіжі інші, н. в. і. у.   
01.22.03.00 Плоди свіжі інші, н. в. і. у.   

01.22.03.00.00 Плоди свіжі інші, н. в. і. у.  01.25.90
01.23 Плоди культур цитрусових   

01.23.00 Плоди культур цитрусових   

01.23.00.00 Плоди культур цитрусових

= S 01.23.00.00.01 
       01.23.00.00.02 
       01.23.00.00.03 
       01.23.00.00.04 
       01.23.00.00.09

 

01.23.00.00.01 Помело та грейпфрути  01.23.11
01.23.00.00.02 Лимони та лайми  01.23.12
01.23.00.00.03 Апельсини  01.23.13
01.23.00.00.04 Танжерини, мандарини та клементини  01.23.14
01.23.00.00.09 Плоди цитрусових культур інші, н. в. і. у.  01.23.19*

01.24 Виноград   
01.24.00 Виноград   

01.24.00.00 Виноград
= S 01.24.00.00.01 
       01.24.00.00.02 
       01.24.00.00.09

 

01.24.00.00.01 Виноград столовий

= S 01.24.00.00.01.1 
       01.24.00.00.01.2 
       01.24.00.00.01.3 
       01.24.00.00.01.9

01.21.11

01.24.00.00.01.1 Виноград сортів столових   
01.24.00.00.01.2 Виноград сортів столово-винних   

01.24.00.00.01.3
Виноград сортів столово-кишмишних і 
кишмишно-столових

  

01.24.00.00.01.9 Виноград сортів столових інших, н. в. і. у.   
01.24.00.00.02 Виноград для виробництва вина  01.21.12*
01.24.00.00.09 Виноград свіжий інший, н. в. і. у.  01.21.12*

01.25 Плоди культур олійних   
01.25.00 Плоди культур олійних   

01.25.00.00 Плоди культур олійних
= S 01.25.00.00.01 
       01.25.00.00.02 
       01.25.00.00.09

 

01.25.00.00.01 Маслини
= S 01.25.00.00.01.1 
       01.25.00.00.01.2

01.26.11 
01.26.12

01.25.00.00.01.1 Маслини столові   

01.25.00.00.01.2
Маслини для виготовлення оливкової 
олії

  

01.25.00.00.02 Горіхи кокосові  01.26.20
01.25.00.00.09 Плоди культур олійних інші, н. в. і. у.  01.26.90

01.26 Культури багаторічні інші

= S 01.26.01 
       01.26.02 
       01.26.03 
       01.26.09

 

01.26.01 Культури для виробництва напоїв   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

01.26.01.00 Культури для виробництва напоїв

= S 01.26.01.00.01 
       01.26.01.00.02 
       01.26.01.00.03 
       01.26.01.00.04 
       01.26.01.00.09

 

01.26.01.00.01 Кава в зернах несмажена  01.27.11
01.26.01.00.02 Листя чаю  01.27.12
01.26.01.00.03 Листя мате  01.27.13
01.26.01.00.04 Какао-боби  01.27.14

01.26.01.00.09
Культури для виробництва напоїв, н. в. 
і. у.

 01.27.1*

01.26.02 Каучук натуральний   
01.26.02.00 Каучук натуральний   

01.26.02.00.00 Каучук натуральний  01.29.10
01.26.03 Дерева різдвяні зрізані   

01.26.03.00 Дерева різдвяні зрізані   
01.26.03.00.00 Дерева різдвяні зрізані  01.29.20

01.26.09 Культури багаторічні інші, н. в. і. у.   
01.26.09.00 Культури багаторічні інші, н. в. і. у.   

01.26.09.00.00 Культури багаторічні інші, н. в. і. у.  01.29.30

01.27
Насіння культур плодових, ягідних та 
інших насаджень багаторічних

  

01.27.00
Насіння культур плодових, ягідних та 
інших насаджень багаторічних

= S 01.27.00.01 
       01.27.00.02 
       01.27.00.09

 

01.27.00.01 Насіння культур плодових   

01.27.00.01.00 Насіння культур плодових
= S 01.27.00.01.00.1 
       01.27.00.01.00.2 
       01.27.00.01.00.9

01.25.20

01.27.00.01.00.1 Насіння культур плодових зерняткових   
01.27.00.01.00.2 Насіння культур плодових кісточкових   
01.27.00.01.00.9 Насіння культур плодових інших, н. в. і. у.   

01.27.00.02 Насіння культур ягідних   

01.27.00.02.00 Насіння культур ягідних  

01.25.11 
01.25.12 
01.25.13 
01.25.19

01.27.00.09
Насіння насаджень багаторічних інших, 
н. в. і. у.

  

01.27.00.09.00
Насіння насаджень багаторічних інших, 
н. в. і. у.

  

02 Продукція тваринництва 02.1 01*

02.1
Тварини сільськогосподарські живі та 
продукція їх розведення

= S 02.11 
       02.12 
       02.13 
       02.14 
       02.15 
       02.16 
       02.17 
       02.18

01.4

02.11
Велика рогата худоба жива та продукція 
її відтворення

= S 02.11.01 
       02.11.02
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.11.01 Велика рогата худоба жива   

02.11.01.00 Велика рогата худоба жива

= S 02.11.01.00.01 
       02.11.01.00.02 
       02.11.01.00.03 
       02.11.01.00.04 
       02.11.01.00.05 
       02.11.01.00.06 
       02.11.01.00.07 
       02.11.01.00.08 
       02.11.01.00.09 
       02.11.01.00.10 
       02.11.01.00.19

 

02.11.01.00.01 Бугаї-плідники живі  01.42.11*

02.11.01.00.02 Корови живі
= S 02.11.01.00.02.1 
       02.11.01.00.02.2

01.41.10* 
01.42.11*

02.11.01.00.02.1 Корови молочних порід живі   
02.11.01.00.02.2 Корови м'ясних порід живі   
02.11.01.00.03 Воли робочі живі  01.42.11*

02.11.01.00.04 Телята до 1 року живі
= S 02.11.01.00.04.1 
       02.11.01.00.04.2

01.42.12*

02.11.01.00.04.1 Телята до 8 місяців живі   
02.11.01.00.04.2 Телята від 8 до 12 місяців живі   

02.11.01.00.05 Бички від 1 року до 2 років живі
= S 02.11.01.00.05.1 
       02.11.01.00.05.2

01.42.12*

02.11.01.00.05.1
Бички від 1 року до 2 років кастровані 
живі

  

02.11.01.00.05.2
Бички від 1 року до 2 років некастровані 
живі

  

02.11.01.00.06 Бички старші 2 років живі
= S 02.11.01.00.06.1 
       02.11.01.00.06.2

01.42.12*

02.11.01.00.06.1 Бички старші 2 років кастровані живі   
02.11.01.00.06.2 Бички старші 2 років некастровані живі   

02.11.01.00.07 Телиці від 1 року до 2 років живі
= S 02.11.01.00.07.1 
       02.11.01.00.07.9

01.42.12*

02.11.01.00.07.1
Телиці від 1 року до 2 років запліднені 
живі

  

02.11.01.00.07.9 Телиці від 1 року до 2 років інші живі   

02.11.01.00.08 Телиці старші 2 років живі
= S 02.11.01.00.08.1 
       02.11.01.00.08.9

01.42.12*

02.11.01.00.08.1 Телиці старші 2 років запліднені живі   
02.11.01.00.08.9 Телиці старші 2 років інші живі   

02.11.01.00.09 Буйволи живі
= S 02.11.01.00.09.1 
       02.11.01.00.09.2

01.42.11* 
01.42.12*

02.11.01.00.09.1 Буйволи дорослі живі   
02.11.01.00.09.2 Молодняк буйволів живий   

02.11.01.00.10 Яки живі
= S 02.11.01.00.10.1 
       02.11.01.00.10.2

01.42.11* 
01.42.12*

02.11.01.00.10.1 Яки дорослі живі   
02.11.01.00.10.2 Молодняк яків живий   

02.11.01.00.19 Велика рогата худоба жива інша, н. в. і. у.
= S 02.11.01.00.19.1 
       02.11.01.00.19.2

01.42.11* 
01.42.12*

02.11.01.00.19.1 Велика рогата худоба доросла інша жива   

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



55

Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.11.01.00.19.2
Молодняк великої рогатої худоби іншої 
живий

  

02.11.02
Продукція відтворення великої рогатої 
худоби

  

02.11.02.00
Продукція відтворення великої рогатої 
худоби

  

02.11.02.00.01 Сперма великої рогатої худоби  01.42.20

02.12 Свині живі та продукція їх відтворення
= S 02.12.01 
       02.12.02

 

02.12.01 Свині живі   

02.12.01.00 Свині живі

= S 02.12.01.00.01 
       02.12.01.00.02 
       02.12.01.00.03 
       02.12.01.00.04 
       02.12.01.00.09

 

02.12.01.00.01 Кнури-плідники живі  01.46.10*

02.12.01.00.02 Свиноматки живі
= S 02.12.01.00.02.1 
       02.12.01.00.02.2

01.46.10*

02.12.01.00.02.1 Свиноматки основні живі   
02.12.01.00.02.2 Свиноматки, що перевіряються, живі   

02.12.01.00.03 Свині ремонтні старші 4 місяців живі
= S 02.12.01.00.03.1 
       02.12.01.00.03.2

01.46.10*

02.12.01.00.03.1 Хрячки ремонтні старші 4 місяців живі   
02.12.01.00.03.2 Свинки ремонтні старші 4 місяців живі   

02.12.01.00.04 Поросята живі
= S 02.12.01.00.04.1 
       02.12.01.00.04.2

01.46.10*

02.12.01.00.04.1 Поросята до 2 місяців живі   
02.12.01.00.04.2 Поросята від 2 до 4 місяців живі   
02.12.01.00.09 Свині живі інші, н. в. і. у.  01.46.10*

02.12.02 Продукція відтворення свиней   
02.12.02.00 Продукція відтворення свиней   

02.12.02.00.01 Сперма кнурів  01.46.10*

02.13
Вівці та кози живі, продукція їх 
розведення та відтворення

= S 02.13.01 
       02.13.02 
       02.13.03

 

02.13.01 Вівці та кози живі
= S 02.13.01.01 
       02.13.01.02

 

02.13.01.01 Вівці живі

= S 02.13.01.01.01 
       02.13.01.01.02 
       02.13.01.01.03 
       02.13.01.01.09

 

02.13.01.01.01 Барани-плідники живі  01.45.11*

02.13.01.01.02 Вівцематки та ярки старші 1 року живі
= S 02.13.01.01.02.1 
       02.13.01.01.02.2

01.45.11*

02.13.01.01.02.1 Вівцематки живі   
02.13.01.01.02.2 Ярки старше 1 року живі   

02.13.01.01.03 Ягнята до 1 року живі
= S 02.13.01.01.03.1 
       02.13.01.01.03.2

01.45.11*

02.13.01.01.03.1 Ярочки до 1 року живі   
02.13.01.01.03.2 Баранчики до 1 року живі   
02.13.01.01.09 Вівці живі інші, н. в. і. у.  01.45.11*
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.13.01.02 Кози живі

= S 02.13.01.02.01 
       02.13.01.02.02 
       02.13.01.02.03 
       02.13.01.02.09

 

02.13.01.02.01 Козли-плідники живі  01.45.12*
02.13.01.02.02 Козоматки живі  01.45.12*

02.13.01.02.03 Козенята до 1 року живі
= S 02.13.01.02.03.1 
       02.13.01.02.03.2

01.45.12*

02.13.01.02.03.1 Кізочки до 1 року живі   
02.13.01.02.03.2 Козлики до 1 року живі   
02.13.01.02.09 Кози інші, н. в. і. у., живі  01.45.12*

02.13.02 Вовна овець і кіз
= S 02.13.02.01 
       02.13.02.02

 

02.13.02.01 Вовна овець   
02.13.02.01.00 Вовна овець  01.45.30*

02.13.02.02 Вовна кіз   

02.13.02.02.00 Вовна кіз
= S 02.13.02.02.00.1 
       02.13.02.02.00.2

01.45.30*

02.13.02.02.00.1 Вовна кіз   
02.13.02.02.00.2 Пух козячий   

02.13.03 Продукція відтворення овець та кіз   

02.13.03.00 Продукція відтворення овець та кіз
= S 02.13.03.00.01 
       02.13.03.00.02

 

02.13.03.00.01 Сперма баранів  01.45.11*
02.13.03.00.02 Сперма козлів  01.45.12*

02.14
Коні та інші тварини родини конячих 
живі та продукція їх відтворення

= S 02.14.01 
       02.14.02

 

02.14.01
Коні та інші тварини родини конячих 
живі

= S 02.14.01.01 
       02.14.01.02

 

02.14.01.01 Коні живі

= S 02.14.01.01.01 
       02.14.01.01.02 
       02.14.01.01.03 
       02.14.01.01.09

 

02.14.01.01.01 Жеребці-плідники живі  01.43.11*
02.14.01.01.02 Кобили живі  01.43.11*

02.14.01.01.02.1 Кобили від 3 років і старші живі   

02.14.01.01.03 Молодняк коней живий

= S 02.14.01.01.03.1 
       02.14.01.01.03.2 
       02.14.01.01.03.3 
       02.14.01.01.03.9

01.43.11*

02.14.01.01.03.1 Кобилки до 3 років живі   
02.14.01.01.03.2 Жеребчики до 3 років живі   
02.14.01.01.03.3 Лошата до 1 року живі   
02.14.01.01.03.9 Молодняк коней інший живий   
02.14.01.01.09 Коні живі інші, н. в. і. у.  01.43.11*

02.14.01.02 Віслюки, мули та лошаки, живі
= S 02.14.01.02.01 
       02.14.01.02.02 
       02.14.01.02.03

 

02.14.01.02.01 Віслюки живі

= S 02.14.01.02.01.1 
       02.14.01.02.01.2 
       02.14.01.02.01.3 
       02.14.01.02.01.9

01.43.12*

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



57

Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.14.01.02.01.1 Віслюки-плідники живі   
02.14.01.02.01.2 Ослиці живі   
02.14.01.02.01.3 Молодняк віслюків до 3 років живий   
02.14.01.02.01.9 Віслюки живі інші, н. в. і. у.   
02.14.01.02.02 Мули живі  01.43.12*
02.14.01.02.03 Лошаки живі  01.43.12*

02.14.02
Продукція відтворення коней та інших 
тварин родини конячих

  

02.14.02.00
Продукція відтворення коней та інших 
тварин родини конячих

= S 02.14.02.00.01 
       02.14.02.00.09

 

02.14.02.00.01 Сперма жеребців  01.43.11*
02.14.02.00.09 Сперма інших тварин родини конячих  01.43.12*

02.15
Молоко від тварин 
сільськогосподарських усіх видів сире

  

02.15.00
Молоко від тварин 
сільськогосподарських усіх видів сире

= S 02.15.00.01 
       02.15.00.02 
       02.15.00.09

 

02.15.00.01 Молоко великої рогатої худоби сире

= S 02.15.00.01.01 
       02.15.00.01.02 
       02.15.00.01.03 
       02.15.00.01.09

 

02.15.00.01.01 Молоко коров'яче сире
= S 02.15.00.01.01.1 
       02.15.00.01.01.2

01.41.20*

02.15.00.01.01.1 Молоко корів молочних порід сире   
02.15.00.01.01.2 Молоко корів м'ясних порід сире   
02.15.00.01.02 Молоко буйволиць сире  01.41.20*
02.15.00.01.03 Молоко ячих сире  01.41.20*

02.15.00.01.09
Молоко іншої великої рогатої худоби 
сире, н. в. і. у.

 01.41.20*

02.15.00.02 Молоко овець та кіз сире
= S 02.15.00.02.01 
       02.15.00.02.02

 

02.15.00.02.01 Молоко овець сире  01.45.21
02.15.00.02.02 Молоко кіз сире  01.45.22

02.15.00.09
Молоко від тварин 
сільськогосподарських інших сире

= S 02.15.00.09.01 
       02.15.00.09.09

 

02.15.00.09.01 Молоко кобил сире  01.43.11

02.15.00.09.09
Молоко від тварин 
сільськогосподарських інших сире, н. в. 
і. у.

 
01.43.12 
01.44.10 
01.49.22*

02.16 Волос тварин   

02.16.00 Волос тварин
= S 02.16.00.01 
       02.16.00.02 
       02.16.00.09

 

02.16.00.01 Волос великої рогатої худоби   
02.16.00.01.00 Волос великої рогатої худоби  01.49.28*

02.16.00.02 Волос коней   
02.16.00.02.00 Волос коней  01.49.28*

02.16.00.09 Волос тварин інших, н. в. і. у.   
02.16.00.09.00 Волос тварин інших, н. в. і. у.  01.49.28*

02.17
Птиця свійська жива та яйця птиці 
свійської

= S 02.17.01 
       02.17.02
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.17.01 Птиця свійська жива

= S 02.17.01.01 
       02.17.01.02 
       02.17.01.03 
       02.17.01.04 
       02.17.01.05 
       02.17.01.09

 

02.17.01.01 Кури та півні живі   

02.17.01.01.00 Кури та півні живі
= S 02.17.01.01.00.1 
       02.17.01.01.00.2

01.47.11

02.17.01.01.00.1 Кури та півні дорослі живі   
02.17.01.01.00.2 Молодняк курей живий   

02.17.01.02 Індики живі   

02.17.01.02.00 Індики живі
= S 02.17.01.02.00.1 
       02.17.01.02.00.2

01.47.12

02.17.01.02.00.1 Індики дорослі живі   
02.17.01.02.00.2 Молодняк індиків живий   

02.17.01.03 Гуси живі   

02.17.01.03.00 Гуси живі
= S 02.17.01.03.00.1 
       02.17.01.03.00.2

01.47.13

02.17.01.03.00.1 Гусаки та гуски дорослі живі   
02.17.01.03.00.2 Молодняк гусей живий   

02.17.01.04 Качки живі   

02.17.01.04.00 Качки живі
= S 02.17.01.04.00.1 
       02.17.01.04.00.2

01.47.14*

02.17.01.04.00.1 Селезні та качки дорослі живі   
02.17.01.04.00.2 Молодняк качок живий   

02.17.01.05 Цесарки живі   

02.17.01.05.00 Цесарки живі
= S 02.17.01.05.00.1 
       02.17.01.05.00.2

01.47.14*

02.17.01.05.00.1 Цісарі та цесарки дорослі живі   
02.17.01.05.00.2 Молодняк цесарок живий   

02.17.01.09 Птиця свійська інша, жива

= S 02.17.01.09.01 
       02.17.01.09.02 
       02.17.01.09.03 
       02.17.01.09.04 
       02.17.01.09.09

 

02.17.01.09.01 Індокачки живі
= S 02.17.01.09.01.1 
       02.17.01.09.01.2

01.49.12*

02.17.01.09.01.1 Селезні та індокачки дорослі живі   
02.17.01.09.01.2 Молодняк індокачок живий   

02.17.01.09.02 Перепілки живі
= S 02.17.01.09.02.1 
       02.17.01.09.02.2

01.49.12*

02.17.01.09.02.1 Перепели та перепілки дорослі живі   
02.17.01.09.02.2 Молодняк перепелів живий   

02.17.01.09.03 Фазани живі
= S 02.17.01.09.03.1 
       02.17.01.09.03.2

01.49.12*

02.17.01.09.03.1 Фазани дорослі живі   
02.17.01.09.03.2 Молодняк фазанів живий   

02.17.01.09.04 Страуси живі
= S 02.17.01.09.04.1 
       02.17.01.09.04.2

01.49.12*

02.17.01.09.04.1 Страуси дорослі живі   
02.17.01.09.04.2 Молодняк страусів живий   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.17.01.09.09 Птиця свійська жива інша, н. в. і. у.
= S 02.17.01.09.09.1 
       02.17.01.09.09.2

01.49.12*

02.17.01.09.09.1
Птиця свійська доросла жива інша, н. в. 
і. у.

  

02.17.01.09.09.2
Молодняк птиці свійської іншої, живий, 
н. в. і. у.

  

02.17.02 Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі
= S 02.17.02.01 
       02.17.02.09

 

02.17.02.01 Яйця курячі в шкаралупі свіжі   

02.17.02.01.00 Яйця курячі в шкаралупі свіжі
= S 02.17.02.01.00.1 
       02.17.02.01.00.9

01.47.21 
01.47.23

02.17.02.01.00.1
Яйця курей дорослих (несучок) у 
шкаралупі свіжі

  

02.17.02.01.00.9 Яйця курей інших у шкаралупі свіжі   

02.17.02.09 Яйця іншої птиці в шкаралупі свіжі

= S 02.17.02.09.01 
       02.17.02.09.02 
       02.17.02.09.03 
       02.17.02.09.04 
       02.17.02.09.05 
       02.17.02.09.06 
       02.17.02.09.07 
       02.17.02.09.08 
       02.17.02.09.09

 

02.17.02.09.01 Яйця індиків у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.02 Яйця гусей у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.03 Яйця качок у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.04 Яйця цесарок у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.05 Яйця індокачок у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.06 Яйця перепілок у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.07 Яйця фазанів у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.08 Яйця страусів у шкаралупі свіжі  
01.47.22* 
01.47.24*

02.17.02.09.09
Яйця іншої птиці в шкаралупі свіжі, н. в. 
і. у.

 
01.47.22* 
01.47.24*

02.18
Тварини сільськогосподарські інші живі 
та продукція їх розведення

= S 02.18.01 
       02.18.02 
       02.18.03

 

02.18.01 Кролі та тварини хутрові живі
= S 02.18.01.01 
       02.18.01.02

 

02.18.01.01 Кролі живі   

02.18.01.01.00 Кролі живі
= S 02.18.01.01.00.1 
       02.18.01.01.00.2 
       02.18.01.01.00.3

01.49.11

02.18.01.01.00.1 Кролі дорослі живі   
02.18.01.01.00.2 Кролематки живі   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.18.01.01.00.3 Молодняк кролів живий   

02.18.01.02 Тварини хутрові живі

= S 02.18.01.02.01 
       02.18.01.02.02 
       02.18.01.02.03 
       02.18.01.02.04 
       02.18.01.02.05 
       02.18.01.02.06 
       02.18.01.02.07 
       02.18.01.02.08 
       02.18.01.02.09

 

02.18.01.02.01 Лисиці живі  01.49.19*
02.18.01.02.02 Песці живі  01.49.19*
02.18.01.02.03 Норки живі  01.49.19*
02.18.01.02.04 Нутрії живі  01.49.19*
02.18.01.02.05 Соболі живі  01.49.19*
02.18.01.02.06 Бобри живі  01.49.19*
02.18.01.02.07 Ондатри живі  01.49.19*
02.18.01.02.08 Фретки живі  01.49.19*
02.18.01.02.09 Тварини хутрові живі інші, н. в. і. у.  01.49.19*

02.18.02
Тварини сільськогосподарські інші живі, 
н. в. і. у.

  

02.18.02.00
Тварини сільськогосподарські інші живі, 
н. в. і. у.

= S 02.18.02.00.01 
       02.18.02.00.02 
       02.18.02.00.03 
       02.18.02.00.04 
       02.18.02.00.05 
       02.18.02.00.09

 

02.18.02.00.01 Бджоли живі
= S 02.18.02.00.01.1 
       02.18.02.00.01.2 
       02.18.02.00.01.3

01.49.19*

02.18.02.00.01.1 Бджолосім'ї   
02.18.02.00.01.2 Бджолопакети (рій)   
02.18.02.00.01.3 Матка бджолина   

02.18.02.00.02
Рептилії (у т.ч. змії та черепахи), 
розведені на фермах, живі

 01.49.13

02.18.02.00.03 Олені живі  01.49.19*

02.18.02.00.04
Хробаки каліфорнійські та 
вермикультури інші (крім морських)

 01.49.19*

02.18.02.00.05 П'явки, розведені на фермах, живі  01.49.19*

02.18.02.00.09
Тварини сільськогосподарські живі інші, 
н. в. і. у.

 
01.49.19* 
01.44.10*

02.18.03 Продукція тваринного походження інша   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.18.03.00 Продукція тваринного походження інша

= S 02.18.03.00.01 
       02.18.03.00.02 
       02.18.03.00.03 
       02.18.03.00.04 
       02.18.03.00.05 
       02.18.03.00.06 
       02.18.03.00.07 
       02.18.03.00.08 
       02.18.03.00.09 
       02.18.03.00.10 
       02.18.03.00.11 
       02.18.03.00.12 
       02.18.03.00.19

 

02.18.03.00.01 Мед натуральний  01.49.21
02.18.03.00.02 Равлики живі (крім равликів морських)  01.49.23*

02.18.03.00.03
Продукція тваринного походження 
їстівна інша, н. в. і. у.

 01.49.24

02.18.03.00.04 Грена  01.49.2*

02.18.03.00.05
Кокони шовкопряда, придатні для 
розмотування

 01.49.25

02.18.03.00.06
Віск і спермацет комах, очищені або 
неочищені, забарвлені або незабарвлені

= S 02.18.03.00.06.1 
       02.18.03.00.06.2 
       02.18.03.00.06.3

01.49.26

02.18.03.00.06.1 Віск бджолиний   
02.18.03.00.06.2 Віск комах   
02.18.03.00.06.3 Спермацет комах   

02.18.03.00.07
Ембріони сільськогосподарських тварин 
для розмноження

 01.49.27

02.18.03.00.08
Гній тварин сільськогосподарських і 
послід птиці свійської необроблені

= S 02.18.03.00.08.1 
       02.18.03.00.08.2 
       02.18.03.00.08.3 
       02.18.03.00.08.4 
       02.18.03.00.08.5 
       02.18.03.00.08.6

01.49.28*

02.18.03.00.08.1
Гній великої рогатої худоби 
необроблений

  

02.18.03.00.08.2 Гній свиней необроблений   
02.18.03.00.08.3 Гній овець і кіз необроблений   

02.18.03.00.08.4
Гній коней та інших тварин родини 
конячих необроблений

  

02.18.03.00.08.5
Гній тварин сільськогосподарських інших 
необроблений

  

02.18.03.00.08.6 Послід птиці свійської необроблений   
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

02.18.03.00.09
Шкури тварин хутрових сирі, крім шкур 
ягнят (смушок)

= S 02.18.03.00.09.1 
       02.18.03.00.09.2 
       02.18.03.00.09.3 
       02.18.03.00.09.4 
       02.18.03.00.09.5 
       02.18.03.00.09.6 
       02.18.03.00.09.7 
       02.18.03.00.09.8 
       02.18.03.00.09.9

01.49.31

02.18.03.00.09.1 Шкури лисиць сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.2 Шкури песців сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.3 Шкури норок сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.4 Шкури нутрій сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.5 Шкури соболів сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.6 Шкури бобрів сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.7 Шкури ондатр сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.8 Шкури фреток сирі  01.49.31*
02.18.03.00.09.9 Шкури тварин хутрових інших сирі  01.49.31*
02.18.03.00.10 Шкури кролів сирі  01.49.31*
02.18.03.00.11 Шкури ягнят сирі (смушки)  01.49.32

02.18.03.00.12
Шкури тварин інших необроблені (сирі 
або консервовані, але не оброблені 
іншим способом)

= S 02.18.03.00.12.1 
       02.18.03.00.12.2 
       02.18.03.00.12.3 
       02.18.03.00.12.4 
       02.18.03.00.12.5 
       02.18.03.00.12.9

01.49.39

02.18.03.00.12.1
Шкури великої рогатої худоби 
необроблені (сирі або консервовані, але 
не оброблені іншим способом)

  

02.18.03.00.12.2

Шкури коней та інших тварин родини 
конячих необроблені (сирі або 
консервовані, але не оброблені іншим 
способом)

  

02.18.03.00.12.3
Шкури овець і кіз необроблені (сирі або 
консервовані, але не оброблені іншим 
способом)

  

02.18.03.00.12.4
Шкури свиней необроблені (сирі або 
консервовані, але не оброблені іншим 
способом)

  

02.18.03.00.12.5
Шкіра плазунів необроблена (сира або 
консервована, але не оброблена іншим 
способом)

  

02.18.03.00.12.9
Шкури тварин інших необроблені, н. 
в. і. у. (сирі або консервовані, але не 
оброблені іншим способом)

  

02.18.03.00.19
Продукція тваринного походження 
неїстівна інша, н. в. і. у.

 01.49.28*

03
Послуги в рослинництві та тваринництві 
(крім послуг ветеринарних)

= S 03.1 
       03.2 
       03.3 
       03.4

 

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ



63

Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

03.1 Послуги допоміжні в рослинництві

= S 03.11 
       03.12 
       03.13 
       03.14 
       03.15 
       03.16 
       03.17 
       03.19

 

03.11
Послуги з передпосівної підготовки 
полів

  

03.11.00
Послуги з передпосівної підготовки 
полів

  

03.11.00.00 Послуги з передпосівної підготовки полів   
03.11.00.00.00 Послуги з передпосівної підготовки полів  01.61.10*

03.12
Послуги з сівби та садіння, 
вирощування, удобрювання культур 
сільськогосподарських

  

03.12.00
Послуги з сівби та садіння, 
вирощування, удобрювання культур 
сільськогосподарських

  

03.12.00.00
Послуги з сівби та садіння, 
вирощування, удобрювання культур 
сільськогосподарських

  

03.12.00.00.00
Послуги з сівби та садіння, 
вирощування, удобрювання культур 
сільськогосподарських

 01.61.10*

03.13
Послуги з обприскування культур 
сільськогосподарських, у т.ч. з повітря

  

03.13.00
Послуги з обприскування культур 
сільськогосподарських, у т.ч. з повітря

  

03.13.00.00
Послуги з обприскування культур 
сільськогосподарських, у т.ч. з повітря

  

03.13.00.00.00
Послуги з обприскування культур 
сільськогосподарських, у т.ч. з повітря

 01.61.10*

03.14
Послуги з обрізання дерев плодових і 
виноградників

  

03.14.00
Послуги з обрізання дерев плодових і 
виноградників

  

03.14.00.00
Послуги з обрізання дерев плодових і 
виноградників

  

03.14.00.00.00
Послуги з обрізання дерев плодових і 
виноградників

 01.61.10*

03.15 Послуги зі збирання врожаю   
03.15.00 Послуги зі збирання врожаю   

03.15.00.00 Послуги зі збирання врожаю   
03.15.00.00.00 Послуги зі збирання врожаю  01.61.10*

03.16
Послуги з надання сільськогосподарської 
техніки разом із обслуговувальним 
персоналом

  

03.16.00
Послуги з надання сільськогосподарської 
техніки разом із обслуговувальним 
персоналом
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

03.16.00.00
Послуги з надання сільськогосподарської 
техніки разом із обслуговувальним 
персоналом

  

03.16.00.00.00
Послуги з надання сільськогосподарської 
техніки разом із обслуговувальним 
персоналом

 01.61.10*

03.17
Послуги з експлуатації 
сільськогосподарського зрошувального 
устаткування

  

03.17.00
Послуги з експлуатації 
сільськогосподарського зрошувального 
устаткування

  

03.17.00.00
Послуги з експлуатації 
сільськогосподарського зрошувального 
устаткування

  

03.17.00.00.00
Послуги з експлуатації 
сільськогосподарського зрошувального 
устаткування

 01.61.10*

03.19
Послуги допоміжні в рослинництві інші, 
н. в. і. у.

  

03.19.00
Послуги допоміжні в рослинництві інші, 
н. в. і. у.

  

03.19.00.00
Послуги допоміжні в рослинництві інші, 
н. в. і. у.

  

03.19.00.00.00
Послуги допоміжні в рослинництві інші, 
н. в. і. у.

 01.61.10*

03.2 Послуги допоміжні у тваринництві

= S 03.21 
       03.22 
       03.23 
       03.24 
       03.25 
       03.26 
       03.29

 

03.21
Послуги зі стимулювання розведення та 
зростання продуктивності тварин

  

03.21.00
Послуги зі стимулювання розведення та 
зростання продуктивності тварин

  

03.21.00.00
Послуги зі стимулювання розведення та 
зростання продуктивності тварин

  

03.21.00.00.00
Послуги зі стимулювання розведення та 
зростання продуктивності тварин

 01.62.10*

03.22

Послуги з обстеження стану 
стада, перегону та випасу тварин 
сільськогосподарських, вихолощування 
свійської птиці, сортування яєць тощо

  

03.22.00

Послуги з обстеження стану 
стада, перегону та випасу тварин 
сільськогосподарських, вихолощування 
свійської птиці, сортування яєць тощо
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

03.22.00.00

Послуги з обстеження стану 
стада, перегону та випасу тварин 
сільськогосподарських, вихолощування 
свійської птиці, сортування яєць тощо

  

03.22.00.00.00

Послуги з обстеження стану 
стада, перегону та випасу тварин 
сільськогосподарських, вихолощування 
свійської птиці, сортування яєць тощо

 01.62.10*

03.23 Послуги зі стриження овець   
03.23.00 Послуги зі стриження овець   

03.23.00.00 Послуги зі стриження овець   
03.23.00.00.00 Послуги зі стриження овець  01.62.10*

03.24
Послуги з утримання і догляду за 
тваринами сільськогосподарськими

  

03.24.00
Послуги з утримання і догляду за 
тваринами сільськогосподарськими

  

03.24.00.00
Послуги з утримання і догляду за 
тваринами сільськогосподарськими

  

03.24.00.00.00
Послуги з утримання і догляду за 
тваринами сільськогосподарськими

 01.62.10*

03.25
Послуги з очищення тваринницьких 
приміщень

  

03.25.00
Послуги з очищення тваринницьких 
приміщень

  

03.25.00.00
Послуги з очищення тваринницьких 
приміщень

  

03.25.00.00.00
Послуги з очищення тваринницьких 
приміщень

 01.62.10*

03.26
Послуги із запліднення тварин 
сільськогосподарських

  

03.26.00
Послуги із запліднення тварин 
сільськогосподарських

  

03.26.00.00
Послуги із запліднення тварин 
сільськогосподарських

  

03.26.00.00.00
Послуги із запліднення тварин 
сільськогосподарських

 01.62.10*

03.29
Послуги допоміжні у тваринництві інші, 
н. в. і. у.

  

03.29.00
Послуги допоміжні у тваринництві інші, 
н. в. і. у.

  

03.29.00.00
Послуги допоміжні у тваринництві інші, 
н. в. і. у.

  

03.29.00.00.00
Послуги допоміжні у тваринництві інші, 
н. в. і. у.

 01.62.10*

03.3 Послуги післяврожайні
= S 03.31 
       03.39

 

03.31
Послуги з підготування 
сільськогосподарських культур до 
первісної реалізації

  

03.31.00
Послуги з підготування 
сільськогосподарських культур до 
первісної реалізації
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

03.31.00.00
Послуги з підготування 
сільськогосподарських культур до 
первісної реалізації

  

03.31.00.00.00
Послуги з підготування 
сільськогосподарських культур до 
первісної реалізації

 01.63.10*

03.39 Послуги післяврожайні інші, н. в. і. у.   
03.39.00 Послуги післяврожайні інші, н. в. і. у.   

03.39.00.00 Послуги післяврожайні інші, н. в. і. у.   
03.39.00.00.00 Послуги післяврожайні інші, н. в. і. у.  01.63.10*

03.4
Послуги з оброблення насіння для 
відтворення

= S 03.41 
       03.42 
       03.43 
       03.44 
       03.49

 

03.41
Послуги з підвищення якості насіння, 
у т.ч. послуги з оброблення генетично 
модифікованого насіння

  

03.41.00
Послуги з підвищення якості насіння, 
у т.ч. послуги з оброблення генетично 
модифікованого насіння

  

03.41.00.00
Послуги з підвищення якості насіння, 
у т.ч. послуги з оброблення генетично 
модифікованого насіння

  

03.41.00.00.00
Послуги з підвищення якості насіння, 
у т.ч. послуги з оброблення генетично 
модифікованого насіння

 01.64.10*

03.42

Послуги з очищення насіння від 
стороннього матеріалу, видалення 
насіння, зіпсованого механічно або 
комахами, а також недозрілого насіння

  

03.42.00

Послуги з очищення насіння від 
стороннього матеріалу, видалення 
насіння, зіпсованого механічно або 
комахами, а також недозрілого насіння

  

03.42.00.00

Послуги з очищення насіння від 
стороннього матеріалу, видалення 
насіння, зіпсованого механічно або 
комахами, а також недозрілого насіння

  

03.42.00.00.00

Послуги з очищення насіння від 
стороннього матеріалу, видалення 
насіння, зіпсованого механічно або 
комахами, а також недозрілого насіння

 01.64.10*

03.43
Послуги зі зменшення вологості насіння 
до рівня, безпечного для його зберігання

  

03.43.00
Послуги зі зменшення вологості насіння 
до рівня, безпечного для його зберігання

  

03.43.00.00
Послуги зі зменшення вологості насіння 
до рівня, безпечного для його зберігання

  

03.43.00.00.00
Послуги зі зменшення вологості насіння 
до рівня, безпечного для його зберігання

 01.64.10*
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Код продукції 
НПСГ

Назва продукції сільського господарства
Довідково: формування 

кодів НПСГ
Код за ОНП

03.44
Послуги із сушіння, очищення, 
сортування й оброблення насіння для 
продажу

  

03.44.00
Послуги із сушіння, очищення, 
сортування й оброблення насіння для 
продажу

  

03.44.00.00
Послуги із сушіння, очищення, 
сортування й оброблення насіння для 
продажу

  

03.44.00.00.00
Послуги із сушіння, очищення, 
сортування й оброблення насіння для 
продажу

 01.64.10*

03.49
Послуги з оброблення насіння для 
відтворення інші, н. в. і. у.

  

03.49.00
Послуги з оброблення насіння для 
відтворення інші, н. в. і. у.

  

03.49.00.00
Послуги з оброблення насіння для 
відтворення інші, н. в. і. у.

  

03.49.00.00.00
Послуги з оброблення насіння для 
відтворення інші, н. в. і. у.

 01.64.10*

 

 
Додаток А

ЛОКАЛЬНІ УГРУПУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНИХ 

СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
Код продукції Назва продукції сільського господарства

01.11.01.00.01 Пшениця
01.11.01.00.01.100 Пшениця тверда
01.11.01.00.01.100.1 Пшениця тверда 1 класу
01.11.01.00.01.100.2 Пшениця тверда 2 класу
01.11.01.00.01.100.3 Пшениця тверда 3 класу
01.11.01.00.01.100.4 Пшениця тверда 4 класу
01.11.01.00.01.100.5 Пшениця тверда 5 класу
01.11.01.00.01.200 Пшениця, крім пшениці твердої
01.11.01.00.01.200.1 Пшениця, крім пшениці твердої, 1 класу
01.11.01.00.01.200.2 Пшениця, крім пшениці твердої, 2 класу
01.11.01.00.01.200.3 Пшениця, крім пшениці твердої, 3 класу
01.11.01.00.01.200.4 Пшениця, крім пшениці твердої, 4 класу
01.11.01.00.02 Кукурудза
01.11.01.00.02.100 Кукурудза 1 класу
01.11.01.00.02.200 Кукурудза 2 класу
01.11.01.00.02.300 Кукурудза 3 класу
01.11.01.00.03 Ячмінь
01.11.01.00.03.100 Ячмінь пивоварний
01.11.01.00.03.100.1 Ячмінь пивоварний 1 класу
01.11.01.00.03.100.2 Ячмінь пивоварний 2 класу
01.11.01.00.03.200 Ячмінь товарний
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Код продукції Назва продукції сільського господарства
01.11.01.00.03.200.1 Ячмінь товарний 1 класу
01.11.01.00.03.200.2 Ячмінь товарний 2 класу
01.11.01.00.03.200.3 Ячмінь товарний 3 класу
01.11.01.00.04 Жито
01.11.01.00.04.100 Жито 1 класу
01.11.01.00.04.200 Жито 2 класу
01.11.01.00.04.300 Жито 3 класу
01.11.01.00.04.400 Жито 4 класу
01.11.01.00.06 Овес
01.11.01.00.06.100 Овес 1 класу
01.11.01.00.06.200 Овес 2 класу
01.11.01.00.06.300 Овес 3 класу
01.11.01.00.06.400 Овес 4 класу
01.11.01.00.07 Гречка
01.11.01.00.07.100 Гречка 1 класу
01.11.01.00.07.200 Гречка 2 класу
01.11.01.00.07.300 Гречка 3 класу
01.11.01.00.09 Просо
01.11.01.00.09.100 Просо 1 класу
01.11.01.00.09.200 Просо 2 класу
01.11.01.00.09.300 Просо 3 класу
01.11.01.00.10 Рис нелущений
01.11.01.00.10.100 Рис нелущений вищого класу
01.11.01.00.10.200 Рис нелущений 1 класу
01.11.01.00.10.300 Рис нелущений 2 класу
01.11.01.00.10.400 Рис нелущений 3 класу
01.11.12.00.05 Горох сушений
01.11.12.00.05.100 Горох 1 класу
01.11.12.00.05.200 Горох 2 класу
01.11.12.00.05.300 Горох 3 класу
01.12.01.00.06 Насіння ріпаку й кользи
01.12.01.00.06.100 Ріпак і кольза вищого класу
01.12.01.00.06.200 Ріпак і кольза 1 класу
01.12.01.00.06.300 Ріпак і кольза 2 класу
02.1 Тварини сільськогосподарські живі та продукція їх розведення
02.11.01.00.00 Велика рогата худоба жива
02.11.01.00.00.100 Велика рогата худоба молочних порід жива
02.11.01.00.00.100.1 Корови-годувальниці молочних порід живі
02.11.01.00.00.200 Велика рогата худоба м'ясних порід жива
02.11.01.00.00.300 Бички від 1 року і старші живі
02.11.01.00.00.300.1 Бички від 1 року і старші кастровані, живі
02.11.01.00.00.300.2 Бички від 1 року і старші некастровані, живі
02.11.01.00.00.400 Телиці від 1 року і старші живі
02.12.01.00.00 Свині живі
02.12.01.00.00.100 Поросята до 20,0 кг
02.12.01.00.00.200 Свині на відгодівлі від 50,0 до 80,0 кг
02.12.01.00.00.300 Свині на відгодівлі від 80,1 до 110,0 кг
02.12.01.00.00.400 Свині на відгодівлі понад 110,0 кг
02.13.01.01.00 Вівці живі
02.13.01.01.00.100 Вівці каракульські живі
02.13.01.01.00.100.1 Вівцематки каракульські живі

02.15.00
Молоко від тварин сільськогосподарських усіх видів сире 
встановленої базисної жирності

02.15.00.01.01 Молоко коров'яче сире
02.15.00.01.01.100 Молоко коров'яче сире встановленої базисної жирності
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Код продукції Назва продукції сільського господарства
02.15.00.01.01.100.1 Молоко коров'яче сире встановленої базисної жирності екстра

02.15.00.01.01.100.2
Молоко коров'яче сире встановленої базисної жирності вищого 
ґатунку

02.15.00.01.01.100.3
Молоко коров'яче сире встановленої базисної жирності першого 
ґатунку

02.17 Птиця свійська жива та яйця птиці свійської
02.17.01 Птиця свійська жива
02.17.01.01.00 Кури та півні дорослі живі
02.17.01.01.00.100 Кури дорослі (несучки) живі
02.17.01.01.00.200 Курчата-бройлери живі
02.17.01.01.00.300 Пташенята добові, живі
02.17.02 Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі
02.17.02.01.00 Яйця курячі в шкаралупі свіжі
02.17.02.01.00.100 Яйця курячі для інкубації
02.17.02.09.00 Яйця іншої птиці в шкаралупі свіжі
02.17.02.09.00 Яйця іншої птиці для інкубації
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

29.09.2017 м. Київ № 822 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
25 жовтня 2017 р. за № 1306/31174 

Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
наказами Міністерства фінансів України 

від 10 липня 2019 року № 294, 
від 14 грудня 2020 року № 766 

Відповідно до статей 41, 63, 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 
Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 серпня 2014 року № 375, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 10 грудня 2013 
року № 779 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб - платників податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 року за № 
2211/24743. 

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку 
забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 

оприлюднення цього наказу. 

4. Державній фіскальній службі України забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-порталі 
Державної фіскальної служби України. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної 
фіскальної служби України Продана М. В. 

  

Міністр  О. Данилюк 

ПОГОДЖЕНО:   

Міністр внутрішніх  
справ України А. Б. Аваков 

В. о. Голови Державної 
фіскальної служби України М. В. Продан 

Голова Державної служби Л. О. Євдоченко 



спеціального зв'язку та захисту  
інформації України 

Голова Державної  
міграційної служби України М. Ю. Соколюк 

Т. в. о. Міністра  
закордонних справ України В. В. Пристайко 

Керівник Секретаріату  
уповноваженого Верховної Ради  

України з прав людини Б. В. Крикливенко 

 
 

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків 

(У тексті Положення слова "Державної фіскальної служби 
України", "ДФС", "центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову і митну політику", "у сфері 
електронних документів та електронного документообігу", "у 
паперовому вигляді", "у електронному вигляді" в усіх 
відмінках замінено відповідно словами "Державної податкової 
служби", "ДПС", "центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику" "у сфері електронних 
довірчих послуг, електронного документообігу", "у паперовій 
формі", "в електронній формі" у відповідних відмінках згідно з 
наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 
року № 766) 

 
 

I. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу 
України з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб - платників податків (далі - Державний реєстр). 

2. Державний реєстр створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які 
зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються Податковим кодексом 
України та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення 
контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати 
податків, нарахованих фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства, контроль 
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
29 вересня 2017 року № 822 

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України 
25 жовтня 2017 р. за № 1306/31174 



3. Це Положення регулює відносини, що виникають при реєстрації фізичних осіб, які є громадянами 
України, іноземцями та особами без громадянства. 

4. Цим Положенням визначаються порядок та процедура: 

повідомлення фізичної особи - платника податків про мету збору персональних даних, їх склад, а також 
про її права та обов'язки як суб'єкта персональних даних; 

реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі; 

обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку або інформацію (далі - відмітка) в паспорті громадянина України про право здійснювати 
будь-які платежі за серією та/або номером паспорта; 

формування та ведення Державного реєстру; 

подання облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків); 

подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки фізичної особи - платника податків, або 
повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 

внесення до паспортів фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган, відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером 
паспорта; 

видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, крім осіб, які мають 
відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта; 

формування реєстраційного номера облікової картки платника податків; 

ведення документів, пов'язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі. 

5. Цим Положенням визначаються форми: 

облікової картки фізичної особи - платника податків (далі - Облікова картка); 

повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - Повідомлення); 

заяви про зміну даних, що вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які 
мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) 
(далі - Заява про внесення змін); 

заяви про отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та 
утриманих податків (далі - Заява про отримання відомостей); 

відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, що вноситься до 
паспортів у формі книжечки фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган; 



даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вносяться до паспорта 
громадянина України у формі книжечки; 

картки платника податків - документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі, 
крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або 
номером паспорта; 

документів, пов'язаних із реєстрацією фізичних осіб у Державному реєстрі. 

6. Внесення до паспорта у формі картки інформації щодо реєстраційного номера облікової картки 
платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган) здійснюється відповідно до Закону України "Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус" (далі - Закон). 

ДПС надає ДМС відомості в обсязі, необхідному для підтвердження реєстраційного номера облікової 
картки платника податків з Державного реєстру, що вноситься до паспорта у формі картки, та здійснення 
ідентифікації особи під час оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення документів, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Інформаційна 
взаємодія здійснюється відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних 
інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року 
№ 606. 

(пункт 6 розділу І доповнено новим абзацом другим згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766, 
у зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім) 

За результатами внесення до паспорта у формі картки реєстраційного номера облікової картки платника 
податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від його прийняття ДМС направляє до 
ДПС відомості про номер паспорта, до якого внесено таку інформацію, орган, що його оформив, та дату 
видачі паспорта, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, для внесення 
такої інформації до Державного реєстру в електронній формі на центральному рівні відповідно до 
законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру (далі - 
Реєстр). 

(абзац третій пункту 6 розділу І у редакції наказу 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

II. Поняття реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі 

1. Усі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом 
включення відомостей про них до Державного реєстру у порядку, визначеному цим Положенням. 

Облік фізичних осіб - платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами 
облікової картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, 
по батькові (за наявності), серією та/або номером діючого паспорта громадянина України без 
використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (до паспортів громадянина 
України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-
які платежі за серією та/або номером паспорта). 

(абзац другий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

2. Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі проводиться в такому порядку: 



отримання та перевірка документів, які подаються фізичними особами до контролюючого органу для 
проведення реєстрації, обліку, внесення змін, щодо додержання повноти відомостей, зазначених в 
Обліковій картці, Повідомленні або Заяві про внесення змін; 

включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців і осіб, які 
провадять незалежну професійну діяльність; 

оформлення і видача документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі; 

внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника 
податків з Державного реєстру; 

внесення до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний 
контролюючий орган, відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером 
паспорта. 

3. На виконання норм Закону України "Про захист персональних даних" при реєстрації фізичної особи в 
Державному реєстрі або в окремому реєстрі Державного реєстру контролюючий орган надає фізичній 
особі, яка подає Облікову картку (Повідомлення або Заяву про внесення змін), для ознайомлення з 
положеннями статей 8 та 12 Закону України "Про захист персональних даних" та статей 17, 63 та 70 
Податкового кодексу України повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному 
реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов'язки фізичної особи - платника податків 
(додаток 1). 

III. Вимоги до документів, які подаються фізичними особами для проведення реєстрації, внесення 
змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру 

1. Для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з 
Державного реєстру використовуються дані документа, що посвідчує особу: 

1) для громадян України: 

паспорт громадянина України (далі - паспорт); 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду 
громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон 
на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном); 

тимчасове посвідчення громадянина України; 

2) для іноземців та осіб без громадянства: 

паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або 
статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або 
особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною; 

посвідка на постійне проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та 
підтверджує право на постійне проживання в Україні; 

посвідка на тимчасове проживання - документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства 
та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні; 

посвідчення біженця - паспортний документ, що посвідчує особу його власника та підтверджує факт 
визнання його біженцем в Україні; 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - паспортний документ, що посвідчує особу його 
власника та підтверджує факт визнання його особою, яка потребує додаткового захисту; 



Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено 

(згідно з наказом Міністерства 
 фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено 

(згідно з наказом Міністерства 
 фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

абзац дев'ятий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено 

(згідно з наказом Міністерства 
 фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

абзац десятий підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ виключено 

(згідно з наказом Міністерства 
 фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

3) для іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання їх біженцем або особою, 
яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту" два таких документи: 

(абзац перший підпункту 3 пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

копія паспортного документа іноземця та особи без громадянства, засвідчена територіальним органом 
ДМС за місцем перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні та/або з відміткою про те, що 
оригінал такого документа отримано на зберігання територіальним органом ДМС; 

довідка про звернення за захистом в Україні. 

(пункт 1 розділу III доповнено підпунктом 3 згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 10.07.2019 р. № 294) 

Якщо в документах, що посвідчують особу, відсутня інформація про реєстрацію місця 
проживання/перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія, який 
імплантовано у зазначені документи, особа пред'являє: 

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим 
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

довідку про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі витягу з 
Реєстру; 

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом п'ятим 
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи, видану органом реєстрації, якщо після 
формування витягу з Реєстру змінилися дані щодо місця проживання особи; 

(підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом шостим 
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або довідку, що підтверджує 
місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або 
переселилися з неї (за наявності таких документів). 



(підпункт 3 пункту 1 розділу ІІІ доповнено абзацом сьомим 
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

2. Документи, які відповідно до вимог цього Положення подаються (надсилаються рекомендованим 
листом) до контролюючого органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити 
виправлень. 

Якщо в документі, що посвідчує особу, зазначена інформація про прізвище та ім'я особи латинськими 
літерами, в Обліковій картці (Повідомленні, Заяві про внесення змін) для проведення реєстрації та/або 
внесення змін до Державного реєстру прізвище та ім'я вказуються українською мовою та через скісну 
риску латинськими літерами. 

3. Якщо документи надсилаються до контролюючого органу рекомендованим листом, підпис фізичної 
особи на Обліковій картці, Заяві про внесення змін та/або Заяві про отримання відомостей повинен бути 
засвідчений у нотаріальному порядку. До зазначених Заяв фізична особа додає ксерокопію з чітким 
зображенням документа, що посвідчує особу. 

4. Документи, що надсилаються для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника 
податків або відомостей з Державного реєстру в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами 
законодавства у сфері електронних довірчих послуг, електронного документообігу. Такі документи 
фізичні особи - платники податків можуть подати засобами телекомунікацій, у тому числі засобами 
електронного кабінету або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" 
(далі - Портал Дія). 

Правила, порядок та строки розгляду контролюючими органами документів, поданих в електронній 
формі, є такими самими, як і для документів, поданих у паперовій формі. 

(пункт 4 розділу ІІІ у редакції наказу 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

5. До Облікової картки (Повідомлення, Заяви про внесення змін) вноситься така інформація: 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); 

дата народження; 

місце народження (країна, область, район, населений пункт); 

місце проживання / місцеперебування; 

громадянство; 

для іноземців - податковий номер у країні громадянства (за наявності); 

реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія та/або номер, дата видачі та 
уповноважений суб'єкт, що видав документ); 

унікальний номер запису в Реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Реєстру). 

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено абзацом дев'ятим згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

6. Громадяни України подають документи до контролюючого органу за своєю податковою адресою 
(місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не 
мають постійного місця проживання в Україні, - до будь-якого контролюючого органу. Документи також 
можуть бути подані через центри надання адміністративних послуг. 



7. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які проживають або перебувають за кордоном 
та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, у разі необхідності реєстрації / 
внесення змін до Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних 
осіб у Державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу ДПС Облікову картку / Заяву про 
внесення змін та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис фізичної 
особи на Обліковій картці / Заяві про внесення змін та довіреність на реєстрацію / внесення змін до 
Державного реєстру та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному 
реєстрі, повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку. При цьому документи, видані 
компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в 
установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України. 

8. Іноземці та особи без громадянства подають документи до територіальних органів ДПС в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або до ДПС, а іноземці та особи без 
громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в 
Україні, можуть реєструватись як платники податків у державних податкових інспекціях у районах, 
містах, районах у містах, об'єднаних державних податкових інспекціях, що відповідають місцю 
проживання в Україні, зазначеному в посвідці. 

9. Приймання Облікових карток (Повідомлень, Заяв про внесення змін) та перевірка їх відповідності 
вимогам до оформлення документів, які подаються для реєстрації / внесення змін до Державного реєстру, 
здійснюються працівниками структурних підрозділів контролюючих органів, до функцій яких належить 
реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі. 

10. Під час проведення передбачених цим Положенням процедур реєстрації, внесення змін, а також під 
час видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, та відомостей з Державного 
реєстру може застосовуватися відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті 
громадянина України у формі картки (е-паспорт), інформації, що міститься у свідоцтві про народження 
(е-свідоцтво про народження), та інформації про зареєстроване місце проживання, що міститься в 
Єдиному державному демографічному реєстрі, та інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує 
факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

Контролюючі органи проводять такі процедури за умови наявності технічних засобів, призначених для 
встановлення достовірності відображень в електронній формі інформації, що міститься у паспорті 
громадянина України у формі картки, інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та 
інформації про зареєстроване місце проживання, з урахуванням Порядку застосування відображення в 
електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та 
відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для 
виїзду за кордон, під час реалізації експериментального проекту щодо застосування зазначених 
відображень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 278, 
Порядку реалізації експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному 
вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, та інформації про зареєстроване місце 
проживання, що є у володінні та розпорядженні Державної міграційної служби, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 911, Порядку оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509. 

(розділ ІІІ доповнено пунктом 10 згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

11. Фізична особа - платник податків може подавати дані про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків, зокрема як внесені до е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, е-свідоцтва про 
народження, так і окремо, як електронну копію документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в 
Державному реєстрі засобами Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу 
Дія, за умови здійснення перевірки відповідності та підтвердження таких реєстраційних даних. 

Перевірка відповідності та підтвердження даних про реєстраційний номер облікової картки платника 
податків реєстраційним даним особи, внесених до Державного реєстру, здійснюється Порталом Дія 



шляхом інформаційної взаємодії з Державним реєстром, з урахуванням вимог законодавства з питань 
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 

(розділ ІІІ доповнено пунктом 11 згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

IV. Державний реєстр 

1. Державний реєстр формується на основі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та 
інших обов'язкових платежів. 

Складовою частиною Державного реєстру є окремий реєстр Державного реєстру, до якого вноситься 
інформація про фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією 
та/або номером паспорта. 

2. До Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які є: 

громадянами України; 

іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні; 

іноземцями та особами без громадянства, які не мають постійного місця проживання в Україні, але 
відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних 
осіб, створених на території України. 

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, формує та веде 
Державний реєстр. 

Формування і функціонування Державного реєстру забезпечується за рахунок коштів державного 
бюджету. 

Захист інформації у Державному реєстрі забезпечується відповідно до вимог законодавства України у 
сфері захисту інформації. 

4. Державний реєстр формується з інформації, що надходить від територіальних органів ДПС та від 
інших державних органів відповідно до законодавства. 

5. Технічні та програмні засоби ведення Державного реєстру повинні забезпечувати: 

контроль за повнотою внесення записів до Державного реєстру; 

обробку, аналіз, накопичення та актуалізацію даних, що надходять до Державного реєстру; 

зберігання відомостей про фізичних осіб протягом 75 років з дати внесення запису про їх смерть; 

цілісність, доступність та конфіденційність інформації; 

контроль за проведенням реєстраційних дій; 

формування довідок, відомостей з Державного реєстру та документа, що засвідчує реєстрацію фізичних 
осіб у Державному реєстрі. 

V. Відомості з Державного реєстру 

1. До Державного реєстру включаються: 



1) інформація з Облікових карток, Повідомлень, Заяв про внесення змін; 

2) дані про фізичних осіб, а саме: 

джерела отримання доходів; 

об'єкти оподаткування; 

сума нарахованих та/або отриманих доходів; 

сума нарахованих та/або сплачених податків; 

інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків; 

унікальний номер запису в Реєстрі на підставі даних розпорядника такого реєстру, наданих у порядку 
інформаційної взаємодії відповідно до законодавства; 

(підпункт 2 пункту 1 розділу V доповнено абзацом сьомим 
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

відомості про фізичних осіб, які померли (для закриття реєстраційних номерів облікових карток 
платників податків); 

(підпункт 2 пункту 1 розділу V доповнено абзацом восьмим 
 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

3) відомості про державну реєстрацію, реєстрацію і взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, 
які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: 

дати, номери записів, свідоцтв та інших документів, а також підстави державної реєстрації, реєстрації та 
взяття на облік, припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності, інші реєстраційні 
дані; 

інформація про державну реєстрацію, реєстрацію та взяття на облік змін у даних про особу, заміну чи 
продовження дії довідок про взяття на облік; 

місце провадження діяльності, телефони та інша додаткова інформація для зв'язку з фізичною особою - 
підприємцем чи особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність; 

види діяльності; 

громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, - для 
іноземців; 

системи оподаткування із зазначенням періодів її дії. 

2. Відомості з Державного реєстру використовуються контролюючими органами виключно для 
здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим 
доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність. 

3. Інформація, що збирається, використовується, формується контролюючими органами у зв'язку з 
реєстрацією і обліком фізичних осіб, вноситься до Державного реєстру та використовується з 
урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом. 



VI. Подання інформації до Державного реєстру 

1. Фізична особа - платник податків зобов'язана подати до відповідного контролюючого органу Облікову 
картку / Повідомлення для реєстрації у Державному реєстрі відповідно до вимог цього Положення. 

Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну 
даних, які вносяться до Облікової картки / Повідомлення, протягом місяця з дня виникнення таких змін у 
порядку, визначеному цим Положенням. 

При поданні Облікової картки (Повідомлення, Заяви про внесення змін) фізична особа зобов'язана подати 
відповідному контролюючому органу документи (оригінали після перевірки повертаються) та їх копії за 
переліком, визначеним цим Положенням. 

2. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, громадські формування, податкові агенти, органи 
державної влади під час виконання владних управлінських функцій, у тому числі делегованих 
повноважень, та органи місцевого самоврядування зобов'язані подавати до контролюючих органів 
інформацію про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, 
відповідно до Порядку подання інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, 
пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння 
податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 
(із змінами). 

У разі отримання від державних органів та органів місцевого самоврядування інформації про внесення до 
відповідних реєстрів або зміну даних, які включаються до облікової картки фізичної особи - платника 
податків, здійснюються зміни у даних про особу в Державному реєстрі. 

(пункт 2 розділу VI доповнено абзацом другим згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

3. Державні органи, родичі, спадкоємці, інші особи подають інформацію про фізичних осіб, які померли, 
для закриття реєстраційних номерів облікових карток платників податків. 

Внесення до Державного реєстру інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків у зв'язку зі смертю проводиться у разі: 

отримання ДПС із Державного реєстру актів цивільного стану громадян інформації про фізичних осіб, 
які померли, у порядку подання інформації Міністерством юстиції України відповідно до законодавства; 

подання до будь-якого контролюючого органу державним органом, родичами, спадкоємцями, іншими 
особами заяви-повідомлення у довільній формі та копії свідоцтва про смерть чи витягу з Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян (з пред'явленням оригіналів). У разі направлення такого 
повідомлення поштою копія свідоцтва про смерть або витягу із Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян мають бути засвідчені у нотаріальному порядку. 

Після закриття в Державному реєстрі реєстраційних номерів облікових карток платників податків у 
зв'язку зі смертю фізичних осіб такі номери не підлягають використанню надалі, крім випадків, 
передбачених законом. 

У такому самому порядку здійснюється внесення запису про смерть фізичної особи до окремого реєстру 
Державного реєстру. 



(розділ VI доповнено пунктом 3 згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

VII. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків) 

1. Фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного 
реєстру, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу 
облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР (далі - Облікова картка № 1ДР) 
(додаток 2), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що 
посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство). 

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки документ, що посвідчує 
особу іноземця чи особу без громадянства, та засвідчений в установленому законодавством порядку його 
переклад українською мовою (після пред'явлення повертається) і копію такого перекладу (крім осіб, які 
мають посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні). 

2. Для заповнення Облікової картки № 1ДР використовуються дані документа, що посвідчує особу. Для 
заповнення даних про місце проживання на території України використовуються дані довідки про 
реєстрацію місця проживання або документи, до яких вносяться відомості про місце проживання. Також 
можуть використовуватися дані, що містяться у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи або у довідці про внесення інформації до Реєстру та видані документи, що складається у формі 
витягу з Реєстру. 

(пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

3. Облікова картка № 1ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує 
особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким 
зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації 
фізичної особи у Державному реєстрі (після пред'явлення повертається) та її копії. 

Для реєстрації іноземці та особи без громадянства додатково подають засвідчений в установленому 
законодавством порядку переклад українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу 
без громадянства (після пред'явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають 
посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні). 

Якщо довірена особа є іноземцем або особою без громадянства, до документа, що посвідчує її особу, 
вона додатково додає засвідчений в установленому законодавством порядку його переклад українською 
мовою (після пред'явлення повертається) та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на 
постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні). 

4. Облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, 
опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує 
особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини 
видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку 
переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред'явлення повертається) та його копію. 

Облікові картки № 1ДР фізичних осіб, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, подаються 
особами, які призначені опікунами (піклувальниками), за наявності документа, що посвідчує особу, яка 
визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та рішення про 
встановлення опіки (піклування). 

У разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі малолітніх осіб, які залишились без 
піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки (піклування), 
документи на проведення реєстрації подаються представником органу опіки і піклування з 



документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про 
народження. 

5. Реєстрація іноземців та осіб без громадянства та/або видача документа, що засвідчує реєстрацію 
фізичних осіб у Державному реєстрі, здійснюється відносно осіб, які перебувають на території України 
на законних підставах, встановлених Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", та з 
урахуванням вимог Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку 
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року № 150, та Порядку обчислення строку 
тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в'їзду, 
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 липня 2015 року № 884, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за № 944/27389. 

6. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня 
подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР. 

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці щодо внесення прізвища, 
імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо фізичній особі може бути 
відмовлено у реєстрації (у разі неможливості виправлення недостовірних даних або помилок у 
встановлений строк) або продовжено строк реєстрації до десяти робочих днів. 

7. За зверненням фізичної особи, її представника контролюючий орган видає документ, що засвідчує 
реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків (додаток 3)), відповідно до порядку, 
визначеного цим Положенням (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). У такому документі зазначається реєстраційний номер 
облікової картки платника податків. 

У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі 
(картка платника податків (додаток 3)), з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа 
- платник податків подає до контролюючого органу Заяву за формою № 5ДР (додаток 12). 

(пункт 7 розділу VII доповнено абзацом другим згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

8. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається протягом трьох робочих днів з 
дня звернення фізичної особи, її представника до контролюючого органу за місцем проживання фізичної 
особи. 

Громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за 
межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням документа, що засвідчує 
реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі 
документа може бути продовжено до п'яти робочих днів. 

Іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, 
у контролюючих органах, зазначених у пункті 8 розділу III цього Положення. 

9. Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична особа пред'являє 
документ, що посвідчує особу. 

Працівник контролюючого органу перед тим, як видати фізичній особі документ, що засвідчує 
реєстрацію у Державному реєстрі, зобов'язаний пересвідчитися, що в паспорті у формі книжечки 
відсутня відмітка про наявність у цієї особи права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером 
паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано) та у паспорті у формі картки відсутній запис про 
відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків. Якщо фізична особа має у своєму 
паспорті відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, документ, 
що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, вважається недійсним. 



За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може бути виданий її 
представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що 
посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої 
у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред'явлення повертається) та її копії. 

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичної особи, яка проживає або перебуває за 
кордоном та не може прибути до відповідного контролюючого органу в Україні, може бути надісланий 
до закордонної дипломатичної установи України за місцезнаходженням особи за кордоном або за 
письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном. 

Для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, іноземці та особи без 
громадянства додатково подають засвідчений в установленому законодавством порядку переклад 
українською мовою документа, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства (після 
пред'явлення повертається), та копію такого перекладу (крім осіб, які мають посвідки на постійне 
проживання або посвідки на тимчасове проживання в Україні). 

10. Будь-яким контролюючим органом на прохання фізичної особи до паспорта у формі книжечки 
можуть бути внесені (сьома, восьма або дев'ята сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків з Державного реєстру за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення. 

До паспорта у формі картки інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків з 
Державного реєстру вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення Єдиного 
державного демографічного реєстру. 

До свідоцтва про народження за бажанням батьків дитини чи одного з них реєстраційний номер облікової 
картки платника податків з Державного реєстру вноситься відповідно до Порядку надання комплексної 
послуги "єМалятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 
691. 

(пункт 10 розділу VII доповнено абзацом третім згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

11. У разі виявлення помилок, порушень чи неточностей щодо внесення прізвища, імені, по батькові, 
дати чи місця народження, місця проживання тощо, допущених при реєстрації фізичної особи у 
Державному реєстрі, виправлення даних здійснюється шляхом внесення змін до Державного реєстру на 
підставі Заяви про внесення змін. Після виправлення помилок реєстраційний номер облікової картки 
платника податків не змінюється. 

Контролюючий орган може змінити реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо 
порушення чи неточності не можна усунути шляхом внесення змін відповідно до абзацу першого цього 
пункту. Така зміна проводиться після перевірки чи з'ясування обставин допущення помилки, виявленої 
контролюючим органом самостійно чи за результатами розгляду звернення фізичної особи - платника 
податків. Про виявлення такого факту або про результати розгляду звернення контролюючий орган 
інформує фізичну особу - платника податків. 

За зверненням (у довільній формі) фізичної особи - платника податків контролюючий орган протягом 
п'яти робочих днів з дня отримання звернення видає фізичній особі довідку про зміну реєстраційного 
номера облікової картки платника податків за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення. 

12. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з 
батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та 
документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво 
про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому 
законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою (після пред'явлення повертається) 
та його копію. 

13. Видача документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, реєструється в журналі за 
формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення. 



14. Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків реєструється в 
журналі за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення. 

15. Обліковим карткам № 1ДР фізичних осіб, які на момент набрання чинності Податковим кодексом 
України зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових 
платежів, присвоюються номери, що відповідають ідентифікаційним номерам платників податків - 
фізичних осіб. Документи про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків та інших обов'язкових платежів, видані органами державної податкової служби у порядку, 
визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності Податковим кодексом України, вважаються 
дійсними для всіх випадків, передбачених для використання реєстраційних номерів облікових карток 
фізичних осіб, не підлягають обов'язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі. 

VIII. Порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру 

1. Фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, зобов'язана особисто подати до відповідного контролюючого 
органу Повідомлення за формою № 1П (додаток 8), яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі 
Державного реєстру, та пред'явити паспорт або документ, на підставі якого оформлюється паспорт 
вперше. У разі зміни прізвища, імені чи по батькові особа, крім паспорта, пред'являє свідоцтво про шлюб 
(за наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за наявності). 

2. Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, 
ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім'ям, по батькові (за наявності), серією 
та/або номером паспорта. До паспортів зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність 
права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта. 

3. Фізична особа подає Повідомлення до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем 
проживання) або до будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа перебуває за межами 
населеного пункту проживання. 

4. Для заповнення Повідомлення використовуються дані паспорта та інших документів, які подаються у 
разі зміни паспортних даних або оформлення паспорта вперше. 

У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні щодо внесення серії та/або 
номера паспорта, прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо 
фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації та повідомлено про необхідність подання нової заяви 
для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру. 

5. Після приймання Повідомлення контролюючим органом здійснюється перевірка щодо наявності 
реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника 
податків або в окремому реєстрі Державного реєстру - за серією та/або номером паспорта. 

6. Процедура перевірки щодо можливості внесення відмітки до паспорта здійснюється протягом трьох 
робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення. 

За результатами такої перевірки повідомлення-підтвердження щодо можливості внесення відмітки до 
паспорта надсилається до відповідного контролюючого органу. 

Якщо встановлено, що фізична особа, яка подала Повідомлення, обліковується в окремому реєстрі за 
іншими серією та/або номером паспорта, до відповідного контролюючого органу замість повідомлення-
підтвердження надсилається відмова у повторній реєстрації в окремому реєстрі. 

У такому разі контролюючий орган інформує фізичну особу про необхідність внесення змін до окремого 
реєстру Державного реєстру у порядку, визначеному розділом IX цього Положення. 



7. Після отримання підтвердження щодо можливості внесення відмітки за зверненням фізичної особи, яка 
подала Повідомлення, відповідний контролюючий орган вносить до паспорта у формі книжечки відмітку 
про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, форму якої наведено в 
додатку 9 до цього Положення. 

8. Після внесення до паспорта відмітки відповідний контролюючий орган формує та надсилає до ДПС 
повідомлення щодо дати внесення до паспорта такої відмітки (із зазначенням серії та/або номера 
паспорта) для взяття особи на облік в окремому реєстрі Державного реєстру. Датою взяття на облік в 
окремому реєстрі Державного реєстру вважається дата внесення відмітки до паспорта. 

ДПС у разі надходження такого повідомлення вносить до окремого реєстру Державного реєстру запис із 
зазначенням дати внесення відмітки та дати внесення запису до цього реєстру. 

9. До паспорта у формі картки інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким регулюється питання ведення 
Єдиного державного демографічного реєстру. 

Для внесення під час оформлення паспорта у формі картки інформації про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний контролюючий орган надає особі 
повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі 
- Повідомлення про відмову) за формою, наведеною в додатку 10 до цього Положення, для подання її до 
відповідного територіального органу / територіального підрозділу ДМС. 

10. У разі, якщо фізична особа, до паспорта якої внесено відмітку про право здійснювати будь-які 
платежі за серією та/або номером паспорта, раніше була зареєстрована в Державному реєстрі за 
реєстраційним номером облікової картки платника податків, після взяття на облік в окремому реєстрі 
Державного реєстру реєстраційний номер облікової картки платника податків закривається (датою 
закриття є дата внесення відмітки до паспорта), а у разі наявності у паспорті відмітки про реєстраційний 
номер облікової картки така відмітка анулюється у порядку, встановленому цим розділом. 

11. Повідомлення за формою № 1П (заява за формою № 5ДРП), подане(а) до контролюючого органу, із 
зазначенням дати його (її) подання та дати внесення до паспорта або анулювання відмітки про право 
здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта реєструється в журналі обліку 
Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - Журнал 
обліку), за формою, наведеною в додатку 11 до цього Положення. 

12. Фізична особа, яка перебуває на обліку в окремому реєстрі Державного реєстру та через деякий час 
змінила свої переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, 
подає до відповідного контролюючого органу Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням 
свого прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та пред'являє паспорт. При цьому фізична особа в заяві зазначає, чи 
перебувала раніше на обліку у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника 
податків. 

Реєстрація таких осіб у Державному реєстрі здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням. 
Підставою для зняття з обліку фізичної особи в окремому реєстрі Державного реєстру є реєстрація її у 
Державному реєстрі. 

Після подання такою особою Облікової картки для взяття її на облік у Державному реєстрі посадова 
особа контролюючого органу у разі, якщо відмітку внесено до паспорта у формі книжечки, анулює 
попередньо внесену відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта. 

Анулювання відмітки проводиться шляхом погашення відмітки по діагоналі штампом "Анульовано" або 
шляхом перекреслення вручну відмітки по діагоналі лінією, над якою здійснюється напис "Анульовано". 
Таке анулювання засвідчується під штампом погашення або лінією перекреслення підписом посадової 
особи із зазначенням дати і відбитком печатки контролюючого органу, якою засвідчуються картки 
платників податків. 



IX. Порядок подання Заяви про зміну даних, які вносяться до Облікової картки та Повідомлення 

1. Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну 
даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і 
мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за 
формою № 5ДР (додаток 12) або Заяви за формою № 5ДРП (додаток 13) відповідно. 

2. Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контролюючого органу за 
своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до контролюючого 
органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного 
пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого 
контролюючого органу. 

3. Для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які 
підтверджують зміни таких даних. 

Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати засвідчені в установленому 
законодавством порядку переклади цих документів українською мовою (після пред'явлення 
повертаються) та їх копії. 

4. Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом 
трьох робочих днів від дня подання фізичною особою Заяви за формою № 5ДР або Заяви за формою № 
5ДРП до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до 
будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до 
п'яти робочих днів. 

5. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві за формою № 5ДР або Заяві за 
формою № 5ДРП фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що 
засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, або внесенні відмітки до паспорта. 

6. У Заяві за формою № 5ДР або Заяві за формою № 5ДРП в обов'язковому порядку зазначається 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних 
осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером 
паспорта). 

7. Заява за формою № 5ДР стосовно малолітньої особи подається одним з батьків (усиновителем, 
опікуном, піклувальником) за наявності документа, що посвідчує його особу, та свідоцтва про 
народження дитини. Якщо зазначені документи видані не українською мовою, необхідно подати 
засвідчені в установленому законодавством порядку переклади цих документів українською мовою 
(після пред'явлення повертаються) та їх копії. 

Заява за формою № 5ДР стосовно фізичної особи, яка визнана недієздатною або обмежено дієздатною, 
подається особою, яка призначена опікуном (піклувальником), за наявності документа, що посвідчує 
особу, яка визнана недієздатною, та документа, який посвідчує особу опікуна (піклувальника), та 
рішення про встановлення опіки (піклування). 

У разі виникнення необхідності у внесенні змін до Державного реєстру щодо малолітніх осіб, які 
залишились без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки 
(піклування), документи на проведення змін подаються представником органу опіки і піклування з 
документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про 
народження дитини. 

8. Відповідний контролюючий орган після внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру 
вносить до нового паспорта у формі книжечки (сьома, восьма або дев'ята сторінки) відмітку про право 
здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта та реєструє Заяву за формою № 5ДРП у 
Журналі обліку. 



9. До паспорта у формі картки під час обміну паспорта інформація про реєстраційний номер облікової 
картки платника податків з Державного реєстру або повідомлення про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків вноситься відповідно до законодавства, яким 
регулюється питання ведення Єдиного державного демографічного реєстру. 

Для внесення під час обміну паспорта у формі картки інформації про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідний контролюючий орган надає 
фізичній особі Повідомлення про відмову для подання його до відповідного територіального органу / 
територіального підрозділу ДМС. 

10. При внесенні змін до окремого реєстру Державного реєстру дата взяття на облік не змінюється. 

X. Порядок отримання відомостей з Державного реєстру 

1. Фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі чи в окремому реєстрі Державного реєстру, 
може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі. 

2. Відомості з Державного реєстру є документом, який безоплатно надається контролюючим органом за 
зверненням фізичної особи (представника) щодо отримання відомостей про себе з Державного реєстру та 
свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Державному реєстрі. 

3. Пошук у Державному реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей: прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності), число, місяць та рік народження, місце народження, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які мають право 
здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта). 

4. Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або 
через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до 
будь-якого контролюючого органу у разі, якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного 
пункту проживання, подає документ, що посвідчує особу, та заяву за формою № 10ДР (додаток 14). 
Представник додає до заяви за формою № 10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на 
отримання відомостей з Державного реєстру, документ, що посвідчує особу такого представника, та 
ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя. 

Оригінали документів після прийняття Заяви за формою № 10ДР повертаються, копії залишаються у 
контролюючому органі та зберігаються разом із зазначеною заявою. 

5. Контролюючий орган відмовляє у прийнятті заяви та/або наданні відомостей з Державного реєстру у 
разі відсутності у запитувача законних підстав на отримання запитуваної інформації або у разі, якщо в 
заяві не вказані обов'язкові реквізити, вона не підписана, не містить дати, подані документи не 
відповідають пункту 4 цього розділу чи не підтверджують права заявника щодо представництва фізичної 
особи для отримання відомостей про неї з Державного реєстру. 

6. Контролюючий орган протягом трьох робочих днів з дня звернення фізичної особи (представника) 
надає відомості з Державного реєстру за формами, наведеними в додатках 15, 16 до цього Положення. 

7. Фізичні особи - громадяни України, які не мають постійного місця проживання в Україні або 
тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, можуть звернутися за отриманням 
відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі 
відомостей може бути продовжено до п'яти робочих днів. 

8. Відомості з Державного реєстру надаються контролюючим органом особисто фізичній особі або її 
представнику за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу, та довіреності (для представника), 
про що робиться відповідний запис в журналі надання відомостей за формою, наведеною в додатку 17 до 
цього Положення. 



XI. Використання реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та/або 
номера паспорта (для фізичних осіб, які мають право здійснювати будь-які платежі за серією та/або 

номером паспорта) 

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта (для 
фізичних осіб, які мають право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта) 
використовуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними 
особами незалежно від організаційно-правових форм, у тому числі установами Національного банку 
України, банками та іншими фінансовими установами, біржами, громадськими формуваннями, особами, 
які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами - підприємцями, а також фізичними 
особами в усіх документах, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про 
сплату податків, зокрема у разі: 

виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України. Фізичні особи 
зобов'язані подавати інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків 
юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи; 

укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об'єкти оподаткування та щодо яких 
виникають обов'язки щодо сплати податків і зборів; 

відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також у розрахункових документах під 
час здійснення фізичними особами безготівкових розрахунків; 

заповнення фізичними особами митних декларацій під час перетину митного кордону України; 

сплати фізичними особами податків і зборів; 

проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців або видачі таким особам спеціальних 
дозволів (ліцензій, патентів тощо) на провадження деяких видів господарської діяльності, а також 
реєстрації незалежної професійної діяльності; 

реєстрації майна або прав на нього та інших активів фізичних осіб, що є об'єктом оподаткування; 

подання до контролюючих органів декларацій про доходи, майно та інші активи; 

реєстрації транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб; 

оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат з державних цільових фондів; 

настання інших випадків, визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами. 

2. Документи, пов'язані з проведенням операцій, визначених пунктом 1 цього розділу, в яких не 
зазначено реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та/або номера паспорта 
(для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією 
та/або номером паспорта), вважаються оформленими з порушенням вимог законодавства України. 

3. Контролюючий орган зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію 
та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) у всіх повідомленнях, що надсилаються 
йому. 

4. Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію 
та/або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) в усіх звітних або інших документах, а 
також в інших випадках, передбачених законодавством України. 



XII. Організація обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі 

1. Функції реєстрації та обліку фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі в 
контролюючому органі здійснюють відповідні підрозділи згідно із затвердженою структурою такого 
органу. 

2. Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Державному реєстрі, 
їх оновлення, архівування, відновлення та захист від несанкціонованого доступу. 

3. Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з 
обліком фізичних осіб - платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з 
урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом. 

4. Застосування в роботі контролюючих органів форм документів, які не передбачені цим Положенням, 
не допускається. 

5. Журнали, передбачені цим Положенням, ведуться у паперовому та електронному вигляді. 

Сторінки в паперових журналах повинні мати наскрізну нумерацію, журнал має бути прошнурованим та 
скріпленим печаткою контролюючого органу. 

Електронні журнали ведуться виключно засобами програмного забезпечення, встановленого ДПС. 

XIII. Порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків 

1. Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється ДПС на підставі 
відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці № 1ДР. 

ДПС присвоює Обліковій картці № 1ДР реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є 
порядковим номером реєстрації облікової картки в Державному реєстрі. 

2. Структура реєстраційного номера облікової картки платника податків: 

XXXXX№№№№K, 

де XXXXX - порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження 
може бути надано два і більше порядкових номерів); 

№№№№ - порядковий номер Облікової картки № 1ДР; 

K - контрольний розряд. 

3. При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки № 1ДР та/або 
Заяви за формою № 5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється. 

4. Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, 
що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про 
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта 
громадянина України або свідоцтва про народження. 

Особа за власним вибором пред'являє один із зазначених документів для надання даних про 
реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

Особа може пред'явити копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі, у тому 
числі і в електронному вигляді, за умови наявності в одержувача інформації технічної можливості 
здійснити перевірку відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру в 
електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та 
криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації. 



(пункт 4 розділу XIII у редакції наказу 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

5. Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків 
здійснює виключно ДПС. 

XIV. Особливості реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі на підставі документів в 
електронній формі 

1. За бажанням батьків дитини чи одного з них реєстрація дитини у Державному реєстрі здійснюється під 
час державної реєстрації її народження. Така реєстрація проводиться в межах надання комплексної 
послуги "єМалятко" відповідно до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко", затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691. 

У такому разі Облікова картка № 1ДР не заповнюється, а реєстрація здійснюється на підставі відомостей, 
що містяться у заяві про державну реєстрацію народження, в обсязі, необхідному для проведення 
реєстрації, отриманих у порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян. Відомості про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з 
Державного реєстру передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та 
відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження. 

Після внесення до свідоцтва про народження реєстраційного номера облікової картки платника податків 
з Державного реєстру Міністерство юстиції України направляє до ДПС відомості про такий документ, а 
також відомості про унікальний номер запису в Реєстрі (за наявності), для внесення інформації до 
Державного реєстру. 

2. Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання та яка не зареєстрована у 
Державному реєстрі, під час оформлення паспорта громадянина України вперше може за її бажанням 
одночасно зареєструватися у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника 
податків з його відображенням надалі у паспорті громадянина України. Така реєстрація проводиться 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 "Про реалізацію 
експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини". 

У такому разі Облікова картка № 1ДР не заповнюється, а реєстрація здійснюється на підставі відомостей, 
що містяться у заяві-анкеті, яка подається під час оформлення паспорта громадянина України. Дані, 
необхідні для проведення реєстрації, у цьому випадку направляються до Державного реєстру у порядку 
інформаційної взаємодії. 

Після реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі ДПС надсилає ДМС реєстраційний номер 
облікової картки платника податків з Державного реєстру для його внесення до паспорта у формі картки. 
У разі якщо за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному 
реєстрі та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення реєстрації, збігаються з даними про 
особу, наявними в Державному реєстрі, ДПС направляє ДМС інформацію про такий реєстраційний номер 
облікової картки платника податків. У разі якщо за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже 
була зареєстрована в Державному реєстрі та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення 
реєстрації, відрізняються від даних про особу, наявних у Державному реєстрі, ДПС направляє у відповідь 
повідомлення про необхідність звернення до контролюючого органу для реєстрації платником податків 
або внесення змін до Державного реєстру. 

Після внесення до паспорта громадянина України у формі картки реєстраційного номера облікової 
картки платника податків з Державного реєстру ДМС направляє до ДПС відомості про паспорт (номер 
паспорта, орган, що його видав, дата видачі паспорта), унікальний номер запису в Реєстрі, для внесення 
такої інформації до Державного реєстру. 

3. Інформаційна взаємодія Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного 
демографічного реєстру та Державного реєстру у випадках, визначених у пунктах 1 і 2 цього розділу, тип 
та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних 
систем визначаються відповідно до законодавства України. 



4. Реєстрація в Державному реєстрі також може бути здійснена на підставі Облікової картки № 1ДР, 
поданої в електронній формі (з наданням відповідних електронних копій документів за переліком, 
визначеним цим Положенням) засобами телекомунікацій, у тому числі засобами електронного кабінету, 
або засобами Порталу Дія, з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та 
електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". 

5. Реєстрація іноземців або осіб без громадянства у Державному реєстрі з метою набуття статусу 
електронного резидентства України та доступу до електронних послуг, що надаються в Україні, 
здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження та 
реалізації в Україні електронного резидентства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 червня 2020 року № 648. 

6. Усі дані, отримані в електронній формі для проведення реєстрації в Державному реєстрі, обробляються 
та використовуються з урахуванням вимог Податкового кодексу України, законів України "Про 
інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах", "Про захист персональних даних", а також інших нормативно-правових актів щодо захисту 
інформації. 

(Положення доповнено розділом XIV згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  

В. о. директора Департаменту 
податкової політики  Л. П. Максименко 

 
 

  

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 

податків, права та обов'язки фізичної особи - платника податків 

Державна податкова служба на виконання статей 8 та 12 Закону України "Про захист персональних 
даних" та статті 17 розділу I, статей 63 та 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України (далі - 
Кодекс) повідомляє про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків (далі - Державний реєстр), права та обов'язки фізичної особи - платника податків. 

(абзац перший із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

Персональні дані фізичних осіб - платників податків обробляються у базі персональних даних 
"Державний реєстр фізичних осіб - платників податків". Володільцем зазначеної бази персональних 
даних є Державна податкова служба (місцезнаходження: 04053, м. Київ-53, Львівська площа, буд. 8). 

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

Додаток 1 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 3 розділу II) 



Метою збору персональних даних у Державному реєстрі є забезпечення єдиного державного обліку 
фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори у порядку та на умовах, що визначаються 
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами України, з метою створення умов для здійснення 
контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих 
фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого 
покладено на контролюючі органи (пункт 63.1 статті 63 Кодексу). 

До складу персональних даних Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: 
реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце 
народження (країна, область, район, населений пункт), місце проживання (для іноземців: громадянство та 
номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства), джерела отримання доходів, 
об'єкти оподаткування, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених 
податків, інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків, серія, номер свідоцтва 
про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий. 

Фізична особа - платник податків як суб'єкт персональних даних має право: 

на одержання будь-яких відомостей про себе, що містяться у базі персональних даних "Державний реєстр 
фізичних осіб - платників податків", відповідно до статті 16 Закону України "Про захист персональних 
даних"; 

на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без 
його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи 
банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім 
випадків, коли це прямо передбачено законами (стаття 17 розділу I Кодексу). 

Відомості про персональні дані надаються третім особам лише за письмової згоди фізичної особи - 
платника податків за кожним запитом окремо у порядку, визначеному статтею 16 Закону України "Про 
захист персональних даних". 

Без згоди фізичної особи - платника податків її персональні дані можуть передаватися: за рішенням суду; 
коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної 
безпеки, економічного добробуту та з метою захисту прав людини. 

Персональні дані з Державного реєстру третій особі не надаються, якщо зазначена особа відмовляється 
взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про захист 
персональних даних" або неспроможна їх забезпечити. 

Фізична особа - платник податків зобов'язана подавати до контролюючих органів відомості про зміну 
даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання 
відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну податкову політику (пункт 70.7 статті 70 розділу II Кодексу). 

(абзац одинадцятий із змінами, внесеними згідно з 
 наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  



 

 
Форма № 1ДР 
(лицьовий бік) 

ОБЛІКОВА КАРТКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

(зворотний бік) 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ 
фізичної особи - платника податків 

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не 
користуйтесь олівцем чи фломастером. 

Заповнюйте Облікову картку українською мовою. За відсутності інформації рядки залишайте 
вільними. 

Заповнену Облікову картку подайте особисто або через свого представника до відповідного 
контролюючого органу. 

Прізвище, ім'я, по батькові записуйте згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - 
згідно зі свідоцтвом про народження), без скорочення українською мовою та через скісну риску 
латинськими літерами (у разі, якщо в документі, що посвідчує особу, інформація про прізвище, ім'я 
та по батькові особи зазначена латинськими літерами). 

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або 
по батькові. 

Дату народження записуйте згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі 
свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад, 04 січня 1968 року 
записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968. 

Стать позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок. 

Місце народження записуйте згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно з 
даними свідоцтва про народження). 

Адресу реєстрації місця проживання записуйте відповідно до документа, що посвідчує особу, без 
скорочення. 

Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси 
реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї). 

У графі "Громадянство" вкажіть назву країни громадянства. 

Податковий номер, що використовується в країні громадянства, заповнюється тільки іноземними 

Додаток 2 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 1 розділу VII) 



громадянами. 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі вказується у разі 
внесення інформації про особу до такого реєстру. 

У графі "Контактна інформація" зазначте свій мобільний або домашній телефон. 

У графі "Документ, що посвідчує особу" вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу, або 
свідоцтва про народження малолітньої особи (назву документа, серію (за наявності), номер, дату 
видачі та орган, що видав документ). 

Серія та номер попереднього паспорта заповнюється у разі, якщо до такого паспорта було внесено 
відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. 

Якщо Облікова картка подається представником або одним із батьків малолітньої особи 
(усиновителем, опікуном, піклувальником), вказуються реєстраційні дані та дані документа, що 
посвідчує таку особу. 

Після заповнення Облікової картки та ознайомлення з інформацією про склад та мету збору 
персональних даних у Державному реєстрі, права та обов'язки фізичної особи - платника податків 
поставте дату та підпис. 

Службові позначки вносяться посадовою особою контролюючого органу. 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  

 
(лицьовий бік) 

КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

_____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження ________________________ 
                                                          (число, місяць, рік) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків XXXXXXXXXX 

Дата реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків 
_______________________ 
                                                                                                                                                                            
        (число, місяць, рік) 

Контролюючий орган, що видав картку 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                              (найменування контролюючого органу) 

Додаток 3 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 7 розділу VII) 



М. П. __________________  
(підпис) 

________________________________ 
(прізвище та ініціали посадової особи  

контролюючого органу,  
яка видала картку) 

    ________________________________ 
(номер бланка картки, дата видачі) 

 
 

(зворотний бік) 

Картка платника податків є документом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному 
реєстрі фізичних осіб - платників податків. 

Кожен платник податків зазначає реєстраційний номер облікової картки платника податків в усіх 
звітних або інших документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Платники податків зобов'язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які 
вносяться до облікової картки фізичної особи - платника податків протягом місяця, з дня 
виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви (стаття 70 Податкового кодексу України). 

 
 

  

 

 

Форма, за якою дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків вносяться до 
паспорта громадянина України у формі книжечки 

Розмір 70 х 40 мм 
 
 

 _____________________ 
  (код контролюючого органу) 
       _________________________________ 
   (найменування контролюючого органу) 

Реєстраційний номер облікової картки  
платника податків 

________________________ 
___________     _________________ 

   (підпис)               (дата внесення даних) 
 
 

  

Додаток 4 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 10 розділу VII) 



 

 

 

ДОВІДКА 
ПРО ЗМІНУ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРА ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 

_____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження ________________________ 
                                                      (число, місяць, рік) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків XXXXXXXXXX 

змінено на реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру 
фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX. 

Контролюючий орган, що видав довідку 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                         (найменування контролюючого органу) 

М. П. __________________  
(підпис) 

________________________________ 
(прізвище та ініціали посадової особи  

контролюючого органу,  
яка видала картку) 

    _______________________________ 
(номер бланка картки, дата видачі) 

 
 

  

Додаток 5 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 11 розділу VII) 



 

 

 

ЖУРНАЛ 
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний 

номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників 
податків 

№ 
з/
п 

Дата видачі 
документа 

про 
реєстрацію 

та/або 
внесення до 

паспорта 
громадянин
а України 
даних про 

реєстраційн
ий номер 

Реєстраційн
ий номер 
облікової 

картки 
платника 
податків 

Прізвищ
е, ім'я, 

по 
батькові 
особи, 
на ім'я 

якої 
видано 
картку 

Докумен
т, на 

підставі 
якого 

видано 
картку 

Підпис 
особи, 

яка 
отримал
а картку 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
представни

ка 

Документ, 
що 

посвідчує 
представник

а, його 
серія, номер 

Прізви
ще та 

ініціали 
особи, 

яка 
видала 
картку 

Підпи
с 

особи
, яка 

видал
а 

картк
у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

Примітка. Графи 7, 8 заповнюються, якщо картку видано представнику або одному з батьків малолітньої 
особи (усиновителю, опікуну, піклувальнику). 

  

 

 

ЖУРНАЛ 
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків 

№ 
з/п 

Дата 
видачі 

довідки 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
особи, яка 
отримала 
довідку 

Документ, 
що 

посвідчує 
особу, яка 
отримала 
довідку 

Реєстраційний 
номер 

облікової 
картки 

платника 
податків, що 

змінився 

Діючий 
реєстраційний 

номер 
облікової 

картки 
платника 
податків 

Підпис 
особи, яка 
отримала 
довідку 

Прізвище 
та 

ініціали 
особи, яка 

видала 
довідку 

Підпис 
особи, 

яка 
видала 
довідку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

Додаток 6 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 13 розділу VII) 

Додаток 7 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 14 розділу VII) 



  
 

 

Форма № 1П  
(лицьовий бік) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків 

   

____________ 
* Для фізичних осіб, які зареєстровані у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. 

 

(зворотний бік) 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків 

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не 
користуйтесь олівцем чи фломастером. 

Заповнюйте Повідомлення українською мовою. За відсутності інформації рядки залишайте 
вільними. 

Вкажіть реєстраційний номер облікової картки платника податків у разі реєстрації у Державному 
реєстрі фізичних осіб - платників податків. 

Прізвище, ім'я, по батькові записуйте згідно з даними діючого паспорта громадянина України, без 
скорочення українською мовою та через скісну риску латинськими літерами (у разі, якщо в 
документі, що посвідчує особу, інформація про прізвище, ім'я та по батькові особи зазначена 
латинськими літерами). 

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або 
по батькові. 

Дату народження записуйте згідно з даними паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словом, 
наприклад, 04 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968. 

Стать позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок. 

Місце народження записуйте згідно з даними паспорта або іншого документа, на підставі якого 
оформлюється паспорт вперше. 

Адресу реєстрації місця проживання записуйте відповідно до даних паспорта або іншого документа, 
що підтверджує реєстрацію місця проживання/перебування. 

Додаток 8 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 1 розділу VIII) 



Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси 
реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї; договору 
оренди майна). 

У графі "Контактна інформація" зазначте свій мобільний або домашній телефон. 

У графі "Реквізити документа, на підставі якого заповнюється Повідомлення" вкажіть серію (за 
наявності), номер, дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, на підставі якого 
оформлюється паспорт вперше. 

У графі "Реквізити паспорта у формі картки, до якого внесено інформацію про відмову від 
РНОКПП (заповнюються після отримання паспорта для взяття на облік в окремому реєстрі 
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за номером паспорта)" вкажіть номер, дату 
видачі та орган, що видав паспорт. 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі вказується у разі 
внесення інформації про особу до такого реєстру. 

Після заповнення Повідомлення та ознайомлення з інформацією про склад та мету збору 
персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, права та обов'язки 
фізичної особи - платника податків поставте дату та підпис. 

Службові позначки вносяться посадовою особою контролюючого органу. 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  

 

 

Форма відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, 
що вноситься контролюючим органом до паспорта громадянина України у формі книжечки 

(сьома, восьма або дев'ята сторінки) 

Розмір 70 х 40 мм 
 

__________________________________ 
(найменування контролюючого органу) 

Має право здійснювати будь-які платежі  
за серією та номером паспорта 

Дата взяття на облік ______________ 
_______________       ______________ 

(підпис)                                   (дата) 

М. П. 

Додаток 9 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 7 розділу VIII) 



  

 

 

Для подання до відповідного  
територіального органу / 
територіального підрозділу ДМС 

  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

№ _____________ від _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (код та найменування контролюючого органу) 
повідомляє, що гр. _____________________________________________________________________ 
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата 
народження) 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         (місце проживання) 
подав(ла) Повідомлення за ф. № 1П / Заяву про зміну даних, які вносяться до Повідомлення за ф. № 
5ДРП)                              
                                                                                             (непотрібне закреслити) 
відповідно до 
__________________________________________________________________________ 
                                                                      (назва та реквізити документа, на підставі якого 
оформлюється паспорт) 

За результатами перевірки реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків контролюючим органом прийнято рішення щодо можливості внесення до паспорта у 
формі картки інформації про відмову від реєстраційного номера. 

Повідомлення видано фізичній особі для внесення до паспорта громадянина України у формі 
картки інформації про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків відповідно до статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 

_____________________________________ 
(найменування посади посадової особи  

контролюючого органу) 

М. П. 

___________________ 
(підпис) 

________________________ 
(ініціали та прізвище) 

 
 

  

Додаток 10 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 9 розділу VIII) 



 

 

 

ЖУРНАЛ 
обліку повідомлень за формою № 1П / заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків 

№ 
з/
п 

Дата 
подання 

Повідомле
ння/ 

Заяви 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

особи, яка 
подала 

Повідомле
ння/ 

Заяву 

Серія 
та/або 

номер / 
номер 

документа, 
на підставі 

якого 
подано 

Повідомле
ння/ 

Заяву 

Посадова особа, 
яка прийняла  

Повідомлення/З
аяву 

Дата 
внесення

/ 
анулюва

ння 
відмітки 

в 
паспорті 
(у формі 
книжечк

и) кн 

Номер та 
дата видачі 
Повідомле

ння про 
відмову 

від 
прийняття 
РНОКПП* 

Підпис 
фізичної 

особи, яка 
отримала 
відмітку в 
паспорті / 

якій 
анулювали 
відмітку в 
паспорті / 

якій 
видано 

Повідомле
ння про 
відмову 

від 
прийняття 
РНОКПП* 

Номер 
паспорта 
у формі 
картки, 
до якого 
внесено 
інформа
цію про 
відмову 

від 
РНОКП

П** 

прізви
ще та 

ініціали 

підпис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    
 
 

____________ 
* Повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП видається особі для внесення інформації про 
відмову до паспорта у формі картки (для подання її до відповідного територіального органу / 
територіального підрозділу ДМС). 

Номер повідомлення про відмову від прийняття РНОКПП складається з коду ДПІ, до якого особа подала 
Повідомлення/Заяву (4 позиції), та порядкового номера. 

** Заповнюється після отримання паспорта у формі картки, до якого внесено інформацію про відмову від 
РНОКПП. 

  

Додаток 11 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 11 розділу VIII) 



 

 

 

Форма № 5ДР 
(лицьовий бік) 

ЗАЯВА 
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 

   

(зворотний бік) 

 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 
про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не 
користуйтесь олівцем чи фломастером. 

Заповнюйте Заяву українською мовою. За відсутності інформації рядки залишайте вільними. 

Заповнену Заяву подайте особисто або через свого представника до відповідного контролюючого 
органу. 

Прізвище, ім'я, по батькові записуйте згідно з даними документа, що посвідчує особу (для 
малолітньої особи - згідно зі свідоцтвом про народження), без скорочення українською мовою та 
через скісну риску латинськими літерами (у разі, якщо в документі, що посвідчує особу, зазначена 
інформація про прізвище, ім'я та по батькові особи латинськими літерами). 

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або 
по батькові. 

Дату народження записуйте згідно з даними документа, що посвідчує особу (для дитини - згідно зі 
свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - словом, наприклад, 04 січня 1968 року 
записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968. 

Стать позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок. 

Місце народження записуйте згідно з даними документа, що посвідчує особу (стосовно малолітніх 
осіб - згідно з даними свідоцтва про народження). 

Адресу реєстрації місця проживання записуйте відповідно до документа, що посвідчує особу, без 
скорочення. 

Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси 
реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї; договору 

Додаток 12 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 1 розділу IX) 



оренди майна). 

У графі "Громадянство" вкажіть назву країни громадянства. 

Податковий номер, що використовується в країні громадянства, заповнюється тільки іноземними 
громадянами. 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі вказується у разі 
внесення інформації про особу до такого реєстру. 

У графі "Контактна інформація" зазначте свій мобільний або домашній телефон. 

У графі "Документ, що посвідчує особу" вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу, або 
свідоцтва про народження малолітньої особи (назву документа, серію (за наявності), номер, дату 
видачі та орган, що видав документ). 

Якщо Заява подається представником або одним із батьків малолітньої особи (усиновителем, 
опікуном, піклувальником), вказуються реєстраційні дані та дані документа, що посвідчують таку 
особу. 

Після заповнення Заяви та ознайомлення з інформацією про склад та мету збору персональних 
даних у Державному реєстрі, права та обов'язки фізичної особи - платника податків поставте дату та 
підпис. 

Службові позначки вносяться посадовою особою контролюючого органу. 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  

 

 

Форма № 5ДРП 
(лицьовий бік) 

ЗАЯВА 
про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 

щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта 

   

(зворотний бік) 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 
про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 

щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта 

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не 
користуйтесь олівцем чи фломастером. 

Додаток 13 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 1 розділу IX) 



Заповнюйте Заяву українською мовою. За відсутності інформації рядки залишайте вільними. 

Заповнену Заяву подайте особисто або через свого представника до відповідного контролюючого 
органу. Якщо Заява містить дані про новий паспорт фізичної особи, така Заява подається фізичною 
особою особисто. 

Вкажіть серію та/або номер паспорта, за яким проводилась реєстрація в окремому реєстрі 
Державного реєстру та до якого було внесено відмітку. 

Прізвище, ім'я, по батькові записуйте згідно з даними діючого паспорта без скорочення 
українською мовою та через скісну риску латинськими літерами (у разі, якщо в документі, що 
посвідчує особу, зазначена інформація про прізвище, ім'я та по батькові особи латинськими 
літерами). 

Якщо були зміни прізвища, імені та/або по батькові, вкажіть попередні дані прізвища, імені та/або 
по батькові. 

Дату народження записуйте згідно з даними паспорта, число і рік - цифрами, місяць - словом, 
наприклад, 04 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968. 

Стать позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок. 

Місце народження записуйте згідно з даними паспорта. 

Адресу реєстрації місця проживання записуйте відповідно до даних паспорта без скорочення. 

Адресу фактичного місця проживання заповнюйте у разі, якщо така адреса відрізняється від адреси 
реєстрації місця проживання (на підставі відповідного документа, наприклад: довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної особи; довідки, що підтверджує місцеперебування громадян 
України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї; договору 
оренди майна). 

Вкажіть реквізити діючого паспорта, на підставі якого заповнюється Заява. 

Реквізити паспорта у формі картки, до якого внесено інформацію про відмову від РНОКПП, 

заповнюйте після отримання паспорта для внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру. 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі вказується у разі 
внесення інформації про особу до такого реєстру. 

У графі "Контактна інформація" зазначте свій мобільний або домашній телефон. 

Якщо Заява подається представником, вказуються реєстраційні дані та дані документа, що 
посвідчує таку особу. 

Після заповнення Заяви та ознайомлення з інформацією про склад та мету збору персональних 
даних у Державному реєстрі, права та обов'язки фізичної особи - платника податків поставте дату та 
підпис. 

Службові позначки вносяться посадовою особою контролюючого органу. 
 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  



 

 

Форма № 10ДР 
(лицьовий бік) 

ЗАЯВА 
щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про 

суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків 

    

____________  
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.  

** Відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, 
починаючи з 01 січня 1998 року, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які 
щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС. Інформація про 
доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення. 

 

(зворотний бік) 

 

ПАМ'ЯТКА 
для заповнення заяви щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників 

податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків 

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не 
користуйтесь олівцем чи фломастером. 

Заповнюйте заяву українською мовою. За відсутності інформації рядки залишайте вільними. 

Заповнену заяву подайте особисто або через свого представника до відповідного контролюючого 
органу. 

Заяви, надіслані для отримання відомостей з Державного реєстру засобами електронного зв'язку в 
електронному вигляді, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних 
довірчих послуг, електронного документообігу. 

В особистій інформації заявника заповнюйте: 

реєстраційний номер облікової картки платника податків / серію та/або номер паспорта (для 
фізичних осіб, які мають право здійснювати платежі за серією та/або номером паспорта); 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) згідно з даними документа, що посвідчує особу; 

Додаток 14 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 4 розділу X) 



адресу реєстрації місця проживання відповідно до документа, що посвідчує особу, без скорочення. 

У графі "Документ, що посвідчує особу" вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (назву 
документа, серію (за наявності), номер, дату видачі та орган, що видав документ). 

У графі "Контактна інформація" зазначте свій мобільний або домашній телефон. 

У графі "Період, за який необхідно отримати інформацію" вкажіть початок та кінець періоду. 

Якщо Заява подається представником, вказуються реєстраційні дані та дані документа, що 
посвідчують таку особу. 

Після заповнення заяви поставте дату та підпис. 

Службові позначки вносяться посадовою особою контролюючого органу. 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  

 
Дата __________ № ____________ 

ВІДОМОСТІ 
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та 

утриманих податків 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові) 
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за 
наявності) та номер паспорта з окремого реєстру Державного реєстру* 
_________________________, 
за період** з ____ кварталу _____ року по ____ квартал _____ року отримував(ла) доходи з таких 
джерел: 

 
Рік/ 

квар- 
тал 

Джерела отримання 
доходів 

Сума доходу Сума утриманого 
податку 

Код та 
назва 

ознаки 
доходу 
/ код 

ознаки 
пільги 

Дата 
прийому 

на 
роботу 

Дата 
звільнення 
з роботи податковий 

номер/ 
серія (за 

наявності) 
та номер 

паспорта* 
податкового 

агента 

найменування 
юридичної 
особи / П. І. 
Б. фізичної 

особи - 
підприємця 

нарахо- 
ваного 

випла- 
ченого 

нарахо- 
ваного 

перерахо- 
ваного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  
 

Додаток 15 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 6 розділу X) 



Примітка. Інформація потребує уточнення у податкових агентів (джерел доходів). 

М. П. 
__________________  

(підпис) 
________________________________ 
(прізвище та ініціали посадової особи  

контролюючого органу) 

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

** Відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, 
починаючи з 01 січня 1998 року, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які 
щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС. Інформація про 
доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення. 

 
 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  

 
Дата ___________ № ____________ 

ВІДОМОСТІ 
з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела виплачених доходів та 

утриманих податків 

______________________________________________________________________________________,  
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові) 
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру / серія (за наявності) 
та номер паспорта з окремого реєстру Державного реєстру* _____________________________, за 
період** з ____ кварталу _____ року по ____ квартал ______ року отримував(ла) доходи з таких 
джерел: 

 
 

Рік/ 
квартал 

Джерела отримання доходів Код та назва 
ознаки доходу 

Дата прийому на 
роботу 

Дата 
звільнення з 

роботи податковий 
номер / серія 
(за наявності) 

та номер 
паспорта* 

податкового 
агента 

найменування 
юридичної особи / П. 
І. Б. фізичної особи 

підприємця 

1 2 3 4 5 6 

            
 

Додаток 16 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 6 розділу X) 



Примітка. Інформація потребує уточнення у податкових агентів (джерел доходів). 

М. П. 
__________________  

(підпис) 
________________________________ 
(прізвище та ініціали посадової особи  

контролюючого органу) 

____________ 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 

** Відомості про доходи накопичуються у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, 
починаючи з 01 січня 1998 року, відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які 
щокварталу подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС. Інформація про 
доходи за останній звітний період надається через 50 днів після його закінчення. 

 
 

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з наказом 
 Міністерства фінансів України від 14.12.2020 р. № 766) 

  

 

 

ЖУРНАЛ 
надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми 

виплачених доходів та утриманих податків 

№ 
з/
п 

Дат
а 

Прізвищ
е, ім'я, 

по 
батькові 
особи, 
щодо 
якої 

надають
ся 

відомост
і 

Реєстраційн
ий номер 
облікової 

картки 
платника 
податків 
або серія 

та/або 
номер 

паспорта 

Докумен
т, що 

посвідчу
є особу, 

його 
серія (за 
наявност

і) та 
номер 

Період, 
за який 
надано 
відомос

ті 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

представни
ка 

Документ, 
що 

посвідчує 
представни

ка, його 
серія (за 

наявності) 
та номер 

Прізви
ще та 

ініціали 
особи, 

яка 
видала 
відомос

ті 

Підпис 
особи, 

яка 
видала 
відомос

ті 

Підпис 
особи, 

яка 
отрима

ла 
відомос

ті 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      
 

Примітка. У графі 4 зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за 
наявності) та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність права здійснювати 
будь-які платежі за серією та номером паспорта). 

Графи 7, 8 заповнюються, якщо відомості з Державного реєстру видано представнику. 

Додаток 17 
до Положення про реєстрацію фізичних осіб у 
Державному реєстрі фізичних осіб - платників 
податків 
(пункт 8 розділу X) 
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Огляд судової практики КЦС ВС 

 ЗМІСТ 
1. Спори, що виникають із трудових правовідносин                                     
 
1.1. При зверненні до суду із позовом про зобов’язання із 
працевлаштування вагітної жінки діє загальний тримісячний строк з 
дня, коли працівниця дізналася або повинна була дізнатися про 
порушення свого права. Початок перебігу строку звернення до суду 
починається з наступного дня після спливу строку, передбаченого для 
виконання роботодавцем обов’язку із працевлаштування працівниці та 
виплати їй середньої заробітної плати упродовж трьох місяців з дня 
закінчення трудового договору                                                                                                                                                                
1.2. Гарантії, передбачені статтею 119 КЗпП України, зокрема щодо 
збереження середньої заробітної плати, не поширюються на випадки 
перебування працівника, який не був призваним на військову службу в 
особливий період та знаходився у місцях незаконного позбавлення 
волі на тимчасово окупованих територіях України  
1.3. Неналежне оформлення листка тимчасової непрацездатності саме 
по собі не може свідчити про неповажність причин відсутності 
працівника на роботі та не є підставою для його подальшого 
звільнення на підставі пункту 4 частини першої статті 40 КЗпП України                                                                                                                
1.4. Відсутність у законодавстві положень, які регулюють питання 
правонаступництва у разі ліквідації підприємства державної форми 
власності при вирішенні трудових спорів, не пов’язаних з поновленням 
на роботі,  не звільняє державу, в особі її органів, від необхідності 
забезпечити завершення вирішення такого спору                                                                                                                                    
1.5. Працівник не може бути позбавлений виробничої премії у зв’язку з 
неналежним виконанням ним своїх посадових обов’язків відповідно до 
посадової інструкції, з якою роботодавець у порушення вимог статті 29 
КЗпП України його не  ознайомив 
 
2. Спори, що виникають зі спадкових правовідносин                                     
 
2.1. Сумнів щодо збереження спроможності заповідача усвідомлювати 
значення своїх дій та керувати ними сам по собі не є підставою для 
визнання складеного у такому стані заповіту недійсним відповідно до 
частини першої статті 225 ЦК України                                                                                                                                            
2.2. Спадкоємець боржника, якому невідомо про існування вимог 
кредитора спадкодавця, не може бути позбавлений успадкованого 
майна в позасудовому порядку без будь-якого повідомлення чи 
попереднього пред’явлення претензії кредитором, оскільки це є 
порушенням права власності, гарантованого статтею 41 Конституції 
України                                                                                                                     
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 3. Спори, що виникають із житлових правовідносин                                     
 
3.1. Особи, які вселились до квартири з метою здійснення догляду за 
хворими родичами, є тимчасовими мешканцями і самостійного права 
користування житлом не набувають                                                                                                       
 
4. Спори, що виникають із виконання чи невиконання 
договірних/недоговірних зобов’язань                                                                                                         
 
4.1. Неефективним способом захисту порушеного права кредитора є 
вимога про визнання недійсною довіреності щодо укладення 
правочину, вчиненого на шкоду кредитору, в результаті якого 
відбувається унеможливлення звернення стягнення на майно 
боржника чи зменшення обсягу майна, оскільки це не поновлює 
порушене право                                                                                                                            
4.2. Законодавчо передбачені способи захисту цивільних прав не 
повинні використовуватися учасниками цивільного обороту 
для уникнення сплати боргу (коштів, збитків, шкоди) або виконання 
судового рішення про стягнення боргу (коштів, збитків, шкоди), що 
набрало законної сили                                                         
 
5. Спори про захист честі, гідності та ділової репутації                                    
 
5.1. У разі спростування поширеної недостовірної інформації, яке не є 
способом цивільно-правової відповідальності, на засоби масової 
інформації може бути покладено обов’язок опублікувати спростування                                                            
 
6. Спори, що виникають із виконання судових рішень                                 
 
6.1. Факт порушення державним виконавцем порядку надсилання 
сторонам виконавчого провадження копій процесуальних документів 
сам по собі не є достатньою підставою, з якою законодавець пов’язує 
скасування постанови про відкриття виконавчого провадження, проте 
ненаправлення виконавцем в установленому законом порядку 
постанови про відкриття виконавчого провадження може бути 
підставою для визнання неправомірними таких дій (бездіяльності) 
державного виконавця                                                                                
 
7. Питання процесуального права                                                                  
 
7.1. Під час розгляду справи про стягнення  матеріальної допомоги на 
оздоровлення позивач звільняється від сплати судового збору в усіх 
судових інстанціях  на підставі пункту 1 частини першої статті 5 Закону 
України «Про судовий збір», оскільки матеріальна допомога на 
оздоровлення входить до структури заробітної плати                                                                                   
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 7.2. Дія норми частини п’ятої статті 142 ЦПК України щодо компенсації 
судових витрат у разі закриття провадження поширюється на 
правовідносини, що виникають у зв’язку з розглядом скарг на дії, 
рішення, бездіяльність виконавця  
7.3. Тимчасове обмеження права власності або користування 
кривдника житловим приміщенням з метою забезпечення безпеки 
постраждалої особи шляхом встановлення судом обмежувального 
припису є легітимним заходом втручання у права та свободи особи. 
Під час вирішення питання щодо застосування такого заходу суд на 
підставі установлених обставин справи та оцінки факторів небезпеки 
(ризиків) щодо вчинення домашнього насильства має оцінити 
пропорційність втручання у права і свободи особи-кривдника, 
враховуючи, що ці заходи пов’язані із протиправною поведінкою 
останнього                                                                             
7.4. Норма частини другої статті 183 ЦПК України поширюється 
виключно на заяви (клопотання, заперечення), подані до суду без 
дотримання вимог частин першої або другої цієї статті, і не регулює 
порядок подання скарги на бездіяльність (дії) виконавця та посадових 
осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового 
рішення                                                                                                    
7.5. Рішення про зміну канонічної належності громади зачіпає права 
виключно членів цієї релігійної громади                                                                                                   
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 1. Спори, що виникають із трудових правовідносин 
1.1. При зверненні до суду із позовом про зобов’язання із працевлаштування 
вагітної жінки діє загальний тримісячний строк з дня, коли працівниця дізналася 
або повинна була дізнатися про порушення свого права. Початок перебігу строку 
звернення до суду починається з наступного дня після спливу строку, 
передбаченого для виконання роботодавцем обов’язку із працевлаштування 
працівниці та виплати їй середньої заробітної плати упродовж трьох місяців з 
дня закінчення трудового договору  

03 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Суффле Агро Україна» (далі –  ТОВ «Суффле Агро Україна») 
про виконання зобов’язання із працевлаштування та стягнення середнього 
заробітку. 

Суд установив, що ОСОБА_1 прийнято на роботу в ТОВ «Суффле Агро 
Україна» на посаду бухгалтера на умовах строкового трудового договору. 
Наказом відповідача її звільнено із займаної посади у зв’язку із закінченням 
строку трудового договору. Після звільнення ОСОБА_1 повідомила ТОВ «Суффле 
Агро Україна» про свою вагітність, проте отримала відповідь, що підстави для 
продовження відносин на умовах безстрокового трудового договору відсутні. 

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився суд апеляційної інстанції, 
відмовив у задоволенні позову у зв’язку з тим, що після звільнення позивача за 
закінченням строкового трудового договору у відповідача дійсно виник 
обов’язок працевлаштувати її як вагітну відповідно до вимог частини третьої 
статті 184 КЗпП України, проте вона без поважних причин пропустила 
визначений статтею 233 КЗпП України місячний строк для звернення до суду. 

Верховний Суд прийняв постанову з огляду на таке. 
Частиною третьою статті 184 КЗпП України заборонено звільнення 

вагітної жінки та передбачено обов’язкове її працевлаштування у випадках 
звільнення після закінчення строкового трудового договору. Невиконання цього 
обов’язку є підставою для покладення на роботодавця відповідно до частини 
другої статті 232 КЗпП України обов’язку надати працівнику на цьому або іншому 
підприємстві роботу, яку він може виконувати, а не поновити його на попередній 
роботі. 

У разі невиконання власником підприємства або уповноваженим ним 
органом протягом трьох місяців обов’язку працевлаштувати звільненого 
працівника, зокрема вагітної жінки,  на підставі пункту 2 статті 36 КЗпП України 
за заявою такої особи може вирішуватися спір не про поновлення на роботі, а 
про виконання зобов’язання щодо працевлаштування. 

Виходячи зі змісту частини першої статті 233 КЗпП України, важливо 
розрізняти початок перебігу строку для звернення до суду залежно від змісту 
позовних вимог, а саме: вимог у справах про звільнення та інших вимог 
працівника. 
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 Спір про звільнення – це спір за позовом про поновлення на роботі. 
Натомість предметом позову у справі, що переглядалася, є вимога не про 

поновлення на роботі, а про зобов’язання із працевлаштування. 
При зверненні до суду із позовом про зобов’язання із працевлаштування 

діє тримісячний строк з дня, коли працівниця дізналася або повинна була 
дізнатися про порушення свого права. Початок перебігу строку звернення до 
суду починається з наступного дня після спливу строку, передбаченого для 
виконання роботодавцем обов’язку із працевлаштування працівниці та виплати 
їй середньої заробітної плати упродовж трьох місяців з дня закінчення 
трудового договору. 

Таким чином, звільнивши ОСОБА_1, роботодавець повинен був її 
працевлаштувати та виплатити їй середню заробітну плату упродовж трьох 
місяців. Оскільки цей обов’язок, визначений частиною третьою статті 184 КЗпП 
України, роботодавець не виконав,  надалі позивачка упродовж трьох місяців 
мала право звернутися до суду з позовом про зобов’язання із 
працевлаштування. 

Постановою Верховного Суду від 03 лютого 2021 року постанову 
Хмельницького апеляційного суду від 28 серпня 2019 року скасовано, справу 
направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 03 лютого 2021 року у справі                                  
№ 682/2782/18 (провадження № 61-17946св19) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94803225 
 
1.2. Гарантії, передбачені статтею 119 КЗпП України, зокрема щодо збереження 
середньої заробітної плати, не поширюються на випадки перебування 
працівника, який не був призваним на військову службу в особливий період та 
знаходився у місцях незаконного позбавлення волі на тимчасово окупованих 
територіях України  

10 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ясинуватської 
районної ради» (далі – КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Ясинуватської районної ради») про стягнення заробітної плати за час 
перебування в полоні у незаконних збройних формувань. 

Суд установив, що ОСОБА_1 перебувала у трудових відносинах з КЗ «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Ясинуватського району», 
правонаступником якого є КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Ясинуватської районної ради», де обіймала посаду заступника головного лікаря 
з медичної допомоги.           ОСОБА_1, повертаючись з роботи додому, у районі 
проведення антитерористичної операції була позбавлена волі незаконними 
збройними формуваннями так званої ДНР та тривалий час перебувала у полоні. 
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 За час перебування в заручниках позивач не виконувала свої трудові 
обов’язки з поважних причин, поза її волею, проте підприємство не виплачувало 
їй заробітну плату.  

Міський суд стягнув з КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Ясинуватської районної ради» на користь ОСОБА_1 середню заробітну плату за 
час вимушеного прогулу у зв’язку з перебуванням у полоні. 

Апеляційний суд скасував рішення міського суду та відмовив у 
задоволенні позову через те, що ОСОБА_1 не виконувала роботу, оскільки 
перебувала у заручниках незаконних збройних формувань, вина роботодавця з 
невиплати позивачу заробітної оплати у спірний період відсутня. Водночас 
особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій 
незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на 
окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної 
влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій 
території України, виплачується одноразова грошова допомога відповідно до 
Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 
2019 року № 845. 

Верховний Суд залишив без змін постанову апеляційного суду з огляду на 
таке. 

Звертаючись до суду з цим позовом, ОСОБА_1 просила стягнути з 
відповідача середній заробіток за час її перебування у заручниках (полоні), 
застосувавши аналогію закону (статтю 119 КЗпП України), оскільки спірні 
правовідносини законодавчо не врегульовані. 

Зазначена правова норма передбачає, що між працівником, призваним на 
військову службу в особливий період, та роботодавцем зберігаються трудові 
відносини. Такий працівник лише увільняється від виконання обов’язків із 
збереженням місця роботи, посади та виплатою середнього заробітку строком 
до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення. Вказані 
гарантії зберігаються за працівниками, які під час проходження військової 
служби потрапили у полон на строк до дня, наступного за днем їх повернення з 
полону.   

Тобто сфера дії вказаної правової норми, зокрема щодо збереження 
середньої заробітної плати, не поширюється на працівників, які не проходили 
військову службу, однак були незаконно позбавлені волі або захоплені як 
заручники незаконними збройними формуваннями. 

Суд апеляційної інстанції встановив, що під час затримання незаконними 
збройними формуваннями ОСОБА_1 не виконувала трудових, державних або 
громадських обов’язків та не залучалася як працівник до виконання обов’язків, 
передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 

Вина відповідача як роботодавця в невиплаті ОСОБА_1 заробітної плати у 
спірний період відсутня. Правові підстави для стягнення середнього заробітку за 
весь час вимушеного прогулу, що передбачені статтею 235 КЗпП України, також 
відсутні, оскільки позивач не звільнена з роботи. 
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 Постановою Верховного Суду від 10 лютого 2021 року постанову 
Донецького апеляційного суду від 05 листопада 2019 року залишено без змін. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі                        
№ 229/2246/18 (провадження № 61-21251св19) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94905043 
 
1.3. Неналежне оформлення листка тимчасової непрацездатності саме по собі 
не може свідчити про неповажність причин відсутності працівника на роботі та 
не є підставою для його подальшого звільнення на підставі пункту 4 частини 
першої статті 40 КЗпП України 

10 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Комунального підприємства 
«Київпастранс» (далі – КП «Київпастранс») виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) в особі філії КП «Київпастранс» 
Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо, третя                            
особа –  виконуючий обов’язки директора Куренівського тролейбусного 
ремонтно-експлуатаційного депо, про поновлення на роботі, стягнення 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної 
шкоди. 

Суд установив, що ОСОБА_1 прийнято на посаду водія тролейбуса. 
Відповідно до наказу роботодавця ОСОБА_1 звільнено з посади за прогули 

без поважних причин на підставі пункту 4 частини першої статті 40 КЗпП 
України. 

Підставою звільнення ОСОБА_1 зазначено службову записку начальника 
відділу експлуатації Куренівського тролейбусного ремонтно-експлуатаційного 
депо КП «Київпастранс», лист виконавчої дирекції Київського міського 
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 
протокол комісії із соціального страхування Куренівського тролейбусного 
ремонтно-експлуатаційного депо № 2, пояснення позивача, листок 
непрацездатності ОСОБА_1. 

Рішенням суду першої інстанції позов ОСОБА_1 задоволено частково: 
визнано незаконними та скасовано накази відповідача про зміну дати 
звільнення та про звільнення ОСОБА_1 з посади водія тролейбуса; поновлено 
ОСОБА_1 на посаді; стягнуто з КП «Київпастранс» в особі філії КП «Київпастранс» 
Куренівське тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо на користь ОСОБА_1 
середній заробіток за час вимушеного прогулу та завдану моральну шкоду. 

Постановою апеляційного суду рішення суду першої інстанції скасовано, у 
задоволенні позову відмовлено. 

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі 
рішення суду першої інстанції з огляду на таке. 

Суд установив, що ОСОБА_1 звертався до Комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Оболонського 
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 району м. Києва у зв’язку з хворобою і йому було видано листок 
непрацездатності. 

За результатами перевірки обґрунтованості видачі листка 
непрацездатності відділом експертизи тимчасової непрацездатності та якості 
медичних послуг виконавчої дирекції Київського міського відділення Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності складено довідку 
про необґрунтованість лікарняного листа.  

На підставі цієї довідки виконавчою дирекцією Київського міського 
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
надано пропозиції повернути кошти за необґрунтовано виданий лікарняний 
лист. 

Проте листок непрацездатності не повернуто до Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги    
№ 1» Оболонського району м. Києва для належного оформлення, ні відповідач, 
ні Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з 
претензіями щодо його незаконності не зверталися, ОСОБА_1 отримав від Фонду 
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності допомогу з 
тимчасової непрацездатності, яка не витребувана у позивача як безпідставно 
отримана, тому суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що 
позивач перебував на лікарняному й у роботодавця були відсутні підстави для 
звільнення позивача на підставі пункту 4 частини першої статті 40 КЗпП 
України за прогул без поважних причин. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі                        
№ 758/2641/17 (провадження № 61-19198св19) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94938539 
 
1.4. Відсутність у законодавстві положень, які регулюють питання 
правонаступництва у разі ліквідації підприємства державної форми власності 
при вирішенні трудових спорів, не пов’язаних з поновленням на роботі,  не 
звільняє державу, в особі її органів, від необхідності забезпечити завершення 
вирішення такого спору 

24 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного 
товариства «Державний земельний банк» (далі - ПАТ «Державний земельний 
банк»), Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 
ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Держзембанк»                          
(далі – Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Держзембанк»), про 
визнання незаконним та скасування наказу, стягнення невиплаченої заробітної 
плати. 

ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про залучення до участі у справі 
державу Україна в особі Кабінету Міністрів України як правонаступника 
відповідача. 
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 Ухвалою районного суду, залишеною без змін постановою апеляційного 
суду, залучено до участі у справі державу Україна в особі Кабінету Міністрів 
України як правонаступника відповідачів – ПАТ «Державний земельний банк», 
Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Держзембанк». 

Постановляючи ухвалу, суд першої інстанції, з яким погодився й 
апеляційний суд, виходив із того, що ПАТ «Державний земельний банк» 
ліквідовано, повноваження ФГВФО як ліквідатора ПАТ «Держзембанк» 
припинено, а єдиним власником та засновником ПАТ «Державний земельний 
банк» є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України. 

Верховний Суд прийняв постанову з огляду на таке. 
Відповідно до статті 240-1 КЗпП України у разі, коли працівника звільнено 

без законної підстави або з порушенням встановленого порядку, але 
поновлення його на попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації 
підприємства, установи, організації, орган, який розглядає трудовий спір, 
зобов’язує ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти 
майном ліквідованого підприємства, установи, організації, а у відповідних 
випадках –  правонаступника) виплатити працівникові заробітну плату за весь 
час вимушеного прогулу. 

Якщо на день прийняття судом рішення про поновлення працівника на 
роботі підприємство повністю не ліквідоване (не закінчена процедура його 
ліквідації), відповідачем у справі, на якого покладається обов’язок поновлення 
на роботі, є підприємство, хоч би і почалася або продовжувалася на цей день 
ліквідація підприємства. Тому прийняття рішення про ліквідацію підприємства 
не може бути підставою для відмови в позові про поновлення на роботі і 
перекладення обов’язку здійснити на користь працівника визначені 
законодавством виплати на іншого суб’єкта, зазначеного у статті 240-1 КЗпП 
України. 

Отже, чинне законодавство не містить положень, які регулюють питання 
правонаступництва у разі ліквідації підприємств, до вирішення інших трудових 
спорів, не пов’язаних з поновленням на роботі на таких підприємствах 
(товариствах).   

Оцінюючи наявність підстав для залучення держави Україна як 
правонаступника ПАТ «Держзембанк», враховуючи практику ЄСПЛ, Верховний 
Суд зазначив, що у справі, в якій  ОСОБА_1 звернулась до суду з вимогами про 
захист  трудових прав, порушених, на її думку, банком, який під час розгляду 
справи у суді ліквідований, держава Україна підлягає залученню як 
правонаступник ліквідованого державного банку, з метою забезпечення 
реалізації позивачем своїх прав як на звернення до суду за захистом порушених 
прав, гарантованих статтею 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, так і права, передбаченого статтею 13 Конвенції – 
права на ефективний спосіб юридичного захисту. 

Тому висновки судів про залучення до участі у цій справі держави Україна 
як правонаступника ліквідованого ПАТ «Держзембанк» є обґрунтованими, 
оскільки ліквідація юридичної особи – ПАТ «Державний земельний банк» під час 
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 розгляду справи у суді без створення його правонаступника не звільняє 
державу, у цьому випадку в особі Кабінету Міністрів України, від необхідності 
забезпечити завершення вирішення трудового спору. 

Разом з цим залучення держави Україна як правонаступника іншого 
відповідача – Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію ПАТ «Держзембанк» є помилковим, оскільки уповноважена особа 
ФГВФО здійснює повноваження тимчасового адміністратора (керівника) банку, 
який ліквідується, і не є самостійним суб’єктом у відносинах, стороною у яких 
виступає банк. 

Постановою Верховного Суду від 24 лютого 2021 року ухвалу 
Подільського районного суду м. Києва від 23 червня 2020 року та постанову 
Київського апеляційного суду від 04 листопада 2020 року у частині залучення 
держави Україна  як правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Держзембанк» скасовано, в іншій 
частині справу передано до суду першої інстанції для продовження розгляду. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 24 лютого 2021 року у справі                              
№ 758/10554/16-ц (провадження № 61- 17489св20) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95344912 
 
1.5. Працівник не може бути позбавлений виробничої премії у зв’язку з 
неналежним виконанням ним своїх посадових обов’язків відповідно до 
посадової інструкції, з якою роботодавець у порушення вимог статті 29 КЗпП 
України його не   ознайомив 

26 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до приватного акціонерного 
товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» (далі – ПрАТ «МК 
«Азовсталь») про визнання неправомірним та скасування розпорядження, 
стягнення неправомірно ненарахованої премії та відшкодування моральної 
шкоди. 

Суд установив, що ОСОБА_1 був переведений електромонтером з ремонту 
та обслуговування електрообладнання  6 розряду бригади з обслуговування та 
ремонту обладнання ділянки коксування вугілля № 2 чергового персоналу 
електрослужби цеху обслуговування та ремонту обладнання коксохімічного 
виробництва ПрАТ «МК «Азовсталь». 

У пункті 10.3 правил внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що 
незалежно від заходів дисциплінарного стягнення до працівника може бути 
застосовано позбавлення його премії повністю або частково, зокрема за 
невиконання розпорядження безпосереднього керівника структурного 
підрозділу. 

Розпорядженням роботодавця ОСОБА_1 зменшено на 30 % виробничу 
премію за травень 2018 року за невиконання розпорядження керівника, 
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 неналежне ведення оперативного журналу, що є невиконанням вимог посадової 
інструкції і правил внутрішнього трудового розпорядку. 

У судовому засіданні суду першої інстанції позивач заперечував проти 
ознайомлення його з вимогами посадової інструкції. 

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи підпис у 
наданій посадовій інструкції електромонтера з ремонту та обслуговування 
електрообладнання у графі «Розпис» виконаний не ОСОБА_1, а іншою особою. 

Районний суд відмовив у задоволенні позову ОСОБА_1. 
Апеляційний суд скасував рішення районного суду, ухвалив нове рішення 

про часткове задоволення позову та скасував розпорядження відповідача про 
зменшення виробничої премії за травень 2018 року на 30 %, а також стягнув 
з  ПрАТ «МК «Азовсталь» на користь ОСОБА_1 суму ненарахованої премії та 
моральну шкоду. 

Верховний Суд залишив без змін постанову апеляційного суду з огляду на 
таке. 

У статті 29 КЗпП України визначено, що до початку роботи за укладеним 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 
роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку 
про умови праці; ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 
розпорядку; визначити працівникові робоче місце. 

Відповідно до статті 31 КЗпП України власник або уповноважений ним 
орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої 
трудовим договором. 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про 
часткове задоволення позовних вимог, апеляційний суд, правильно 
встановивши фактичні обставини справи, оцінивши докази у їх сукупності, 
дійшов обґрунтованого висновку, що роботодавець за відсутності для того 
необхідних підстав зменшив працівнику виробничу премію за травень  2018 
року, оскільки позивач не був ознайомлений із посадовою 
інструкцією електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання 6 
розряду бригади з обслуговування та ремонту обладнання ділянки коксування 
вугілля № 2 чергового персоналу електрослужби цеху обслуговування та 
ремонту обладнання коксохімічного виробництва, вимоги якої регулюють 
виконання покладених на позивача обов’язків під час виконання відповідної 
роботи згідно із займаною посадою. 

Апеляційний суд визнав допустимим доказом та  надав належну оцінку 
висновку експерта Донецького науково-дослідницького експертно-
криміналістичного центру МВС України про виконання підпису у посадовій 
інструкції у графі «Розпис» не позивачем, а іншою особою. 

Оскільки оскаржене розпорядження роботодавця ґрунтувалося на 
неналежному виконанні позивачем своїх посадових обов’язків згідно з 
посадовою інструкцією, з якою роботодавець у порушення вимог статті 29 КЗпП 
України його не ознайомив, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку 
про безпідставне позбавлення позивача виробничої премії за травень 2018 року. 
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 Постановою Верховного Суду від 26 лютого 2021 року постанову 
Донецького апеляційного суду від 10 грудня 2020 року залишено без змін.  
 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 26 лютого 2021 року у справі                                  
№ 264/4512/18 (провадження № 61- 852св21) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95177227 
 
2. Спори, що виникають зі спадкових правовідносин  
2.1. Сумнів щодо збереження спроможності заповідача усвідомлювати значення 
своїх дій та керувати ними сам по собі не є підставою для визнання складеного 
у такому стані заповіту недійсним відповідно до частини першої статті 225          
ЦК України 

18 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа – приватний 
нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу Войціховський А. В., про 
визнання недійсним заповіту. 

Суд установив, що при зверненні до нотаріальної контори ОСОБА_1 стало 
відомо про те, що її батько склав заповіт на користь відповідача. 

Відповідно до висновку експерта комплексної посмертної судово-медичної 
та судово-психіатричної експертизи, варто піддати сумніву збереження 
спроможності заповідача до здатності повноцінного усвідомлювання значення 
своїх дій та керування ними, через наявність органічного ураження головного 
мозку протягом так званого «підекспертного періоду» (з моменту надходження 
на стаціонарне лікування і до моменту настання смерті), зокрема і в момент 
складання заповіту. 

Дати категоричну відповідь про наявність указаних вище психічних 
розладів у підекспертного та про ступінь і глибину їх вираженості у заповідача 
не було можливим, оскільки у наданій на дослідження медичній карті 
стаціонарного хворого детально описані зміни його неврологічного стану за 
період стаціонарного лікування, а у матеріалах цивільної справи відсутні дані 
щодо особливостей його психічного стану після виписки із стаціонару, що могло 
б слугувати об’єктивними клініко-діагностичними показниками його психічної 
діяльності у зазначений період часу. 

Рішенням районного суду позов задоволено та визнано заповіт недійсним, 
оскільки станом на момент складання заповіту заповідач під впливом наявних у 
нього захворювань, які впливали на його здатність оцінювати свої дії та 
адекватно їх сприймати, не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати 
ними. 

 Постановою апеляційного суду рішення районного суду скасовано та 
прийнято нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 
відмовлено. 
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 Відмовляючи у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції виходив із 
презумпції психічного здоров’я заповідача, суть якої полягає у тому, що кожна 
особа вважається такою, яка не має психічного розладу, поки наявність такого 
розладу не буде встановлено на підставах та у порядку, передбачених Законом 
України «Про психіатричну допомогу» та іншими законами України. 

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду з огляду на таке. 
За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо він 

був складений особою під впливом фізичного або психічного насильства, або 
особою, яка через стійкий розлад здоров’я не усвідомлювала значення своїх дій 
та (або) не могла керувати ними. Для встановлення психічного стану заповідача 
в момент складання заповіту, який давав би підставу припустити, що особа не 
розуміла значення своїх дій і (або) не могла керувати ними на момент складання 
заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу. 

Відповідно до частини першої статті 225 ЦК України правочин, який 
дієздатна фізична особа вчинила в момент, коли вона не усвідомлювала 
значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом 
недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, чиї 
цивільні права або інтереси порушені. 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та приймаючи нову постанову, 
суд апеляційної інстанції, надавши належну оцінку наявним доказам, 
встановивши відсутність належних та допустимих доказів того, що під час 
складання заповіту заповідач не усвідомлював значення своїх дій та не міг 
керувати ними, та ураховуючи те, що проведеною у справі експертизою не було 
встановлено абсолютної його неспроможності у момент складання ним заповіту 
розуміти значення своїх дій та керувати ними, а посилання на те, що варто 
піддати сумніву збереження спроможності на здатність заповідача 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, саме по собі не є підставою 
для визнання складеного у такому стані заповіту недійсним відповідно 
до частини першої статті 225 ЦК України, дійшов обгрунтованого висновку про 
відсутність правових підстав для визнання оспорюваного заповіту недійсним. 

Розгляд вимог про визнання правочину недійсним на підставі статті 225 
ЦК України здійснюється з урахуванням як висновку судово-психіатричної 
експертизи, так і інших доказів, які підтверджують чи спростовують доводи 
позивача про те, що в момент укладення оспорюваного правочину особа не 
розуміла значення своїх дій та не могла керувати ними. 

Постановою Верховного Суду від 18 лютого 2021 року постанову 
Чернівецького апеляційного суду від 16 січня 2019 року залишено без змін. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 18 лютого 2021 року у справі                          
№ 727/9908/17-ц (провадження № 61-13574св19) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95042185 
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 2.2. Спадкоємець боржника, якому невідомо про існування вимог кредитора 
спадкодавця, не може бути позбавлений успадкованого майна в позасудовому 
порядку без будь-якого повідомлення чи попереднього пред’явлення претензії 
кредитором, оскільки це є порушенням права власності, гарантованого статтею 
41 Конституції України 

03 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Грифон капітал» (далі – ТОВ «Грифон капітал»), Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Профіт кредит» (далі – ТОВ «Профіт кредит»), 
третя особа – приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, про 
визнання недійсним договору купівлі-продажу.  

Суд установив, що ОСОБА_1 успадкувала від сина, який помер у 2018 році, 
житловий будинок, що перебував в іпотеці. У 2011 році банк-іпотекодержатель 
надсилав синові позивача вимогу про усунення порушення умов кредитного 
договору та про намір у позасудовому порядку звернути стягнення на предмет 
іпотеки. Після цього було ухвалено рішення про стягнення на користь банку 
кредитного боргу, відкрито виконавче провадження, однак судове рішення 
виконано не було. Права вимоги за кредитним та іпотечним договорами кілька 
разів відступалися, і в листопаді 2019 року останній іпотекодержатель  – ТОВ 
«Грифон капітал» реалізував право вимоги в позасудовому порядку шляхом 
продажу спірного житлового будинку ТОВ «Профіт кредит». 

Відмовляючи у задоволенні позову, районний суд, з рішенням якого 
погодився й апеляційний суд, виходив із того, що хоча іпотекодержатель не 
повідомив боржника про намір продати предмет іпотеки у порушення вимог      
статті 38 Закону України «Про іпотеку», наслідком такого порушення є 
відшкодування іпотекодержателем збитків, а не визнання договору недійсним. 

Верховний Суд не погодився з таким висновком судів першої та 
апеляційної інстанцій з огляду на таке. 

За змістом частини першої статті 33 та частини першої статті 35 Закону 
України «Про іпотеку» реалізації права іпотекодержателя звернути стягнення на 
предмет іпотеки передує реалізація ним права вимагати дострокового 
виконання основного зобов’язання. І лише якщо останнє не виконане чи 
неналежно виконане, іпотекодержатель, якщо інше не передбачено законом, 
може звернути стягнення на предмет іпотеки. 

Ненадсилання іпотекодавцю та боржнику вимоги про усунення порушення 
основного зобов’язання унеможливлює застосовування позасудового способу 
задоволення вимог іпотекодержателя. 

Відповідно до частини першої статті 38 Закону України «Про іпотеку» якщо 
іпотекодержатель має право на продаж предмета іпотеки за рішенням суду або 
договором, то він зобов’язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-
продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають права чи 
вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір. У разі 



 

16 

Огляд судової практики КЦС ВС 

 невиконання цієї умови іпотекодержатель несе відповідальність перед такими 
особами за відшкодування збитків. 

У разі направлення іпотекодержателем іпотекодавцеві вимоги про 
усунення порушення основного зобов’язання відповідно до частини першої 
статті 35 Закону України «Про іпотеку» з одночасним повідомленням про 
обраний спосіб задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до частини 
першої статті 38 Закону (одним документом), необхідно виходити з пріоритету 
дотримання саме частини першої статті 35 Закону України «Про іпотеку». 

У цій справі останній іпотекодержатель – ТОВ «Грифон капітал» не 
надсилав спадкоємцеві повідомлення про усунення порушення, а також про 
намір звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу. 

Надіслана первісним кредитором у 2011 році вимога боржникові, який 
згодом помер, не була реалізована, оскільки після її направлення банк 
звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

ТОВ «Грифон капітал», звертаючи стягнення в позасудовому порядку на 
предмет іпотеки, який на час продажу успадкований ОСОБА_1, не повідомив її 
про необхідність усунення порушення зобов’язань та про наслідки такого 
неусунення – звернення стягнення на предмет іпотеки. Тобто ТОВ «Грифон 
Капітал» не пред’явив своїх кредиторських вимог до ОСОБА_1 у порядку статті 
1281 ЦК України, а отже, повинен був дотриматись вимог статті 35 Закону 
України «Про іпотеку». 

Спадкоємець боржника, якому не відомо про існування вимог кредитора 
спадкодавця, не може бути позбавлений успадкованого майна в позасудовому 
порядку без будь-якого повідомлення чи попереднього пред’явлення претензії 
кредитором. Позбавлення особи майна в такий спосіб є порушенням права 
власності, гарантованого статтею 41 Конституції України. 

Постановою Верховного Суду від 03 лютого 2021 року рішення 
Житомирського районного суду Житомирської області від 28 лютого 2020 року 
та постанову Житомирського апеляційного суду від 12 серпня 2020 року 
скасовано, ухвалено рішення про задоволення позову ОСОБА_1, яким  визнано 
недійсним договір купівлі-продажу житлового будинку, укладеного між ТОВ 
«Грифон капітал» та ТОВ «Профіт кредит»; скасовано рішення приватного 
нотаріуса щодо державної реєстрації права власності на цей будинок за ТОВ 
«Профіт кредит».  
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 03 лютого 2021 року у справі                                 
№ 278/3367/19-ц (провадження № 61-13586св20) можна ознайомитися за посиланням  
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94803271 
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 3. Спори, що виникають із житлових правовідносин  
3.1. Особи, які вселились до квартири з метою здійснення догляду за хворими 
родичами, є тимчасовими мешканцями і самостійного права користування 
житлом не набувають 

18 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до виконавчого комітету 
Саксаганської районної у місті ради, Департаменту розвитку інфраструктури 
міста виконкому Криворізької міської ради про визнання вселення до квартири 
таким, що відбулося на законних підставах, та визнання права користування 
жилим приміщенням. 

Суд установив, що баба позивача – ОСОБА_2 отримала ордер на зайняття 
квартири, де також зареєстрований її син – ОСОБА_3, який є дядьком ОСОБА_1. 
Після смерті ОСОБА_2 позивач вселилася до спірної квартири, була у ній 
зареєстрована, на прохання дядька постійно  проживала у цій квартирі, 
здійснюючи догляд за хворим. Після смерті ОСОБА_3 вона продовжувала 
проживати у квартирі, оплачуючи комунальні послуги. 

Рішенням суду першої інстанції позов ОСОБА_1 задоволено. Суд визнав 
вселення ОСОБА_1 до спірної квартири таким, що відбулося на законних 
підставах, а також  визнав за позивачем право користування цією квартирою з 
моменту вселення.  

Постановою апеляційного суду рішення суду першої інстанції скасовано, в 
задоволенні позовних вимог відмовлено. 

Скасовуючи рішення місцевого суду та відмовляючи у задоволенні позову, 
апеляційний суд виходив із того, що права наймача ОСОБА_2 та члена її сім’ї 
ОСОБА_3 на користування службовим житлом припинено у зв’язку з їх смертю, а 
тому володілець службового житла має право на розпорядження своєю 
власністю на власний розсуд. Водночас втручання суду у це право шляхом 
визнання позивача такою, що має право на користування службовою 
квартирою, призведе до порушення прав власника, що є неприпустимим. 

Верховний Суд погодився з висновком апеляційного суду з огляду на таке. 
Відповідно до статті 118 ЖК Української РСР службові жилі приміщення 

призначаються для заселення громадянами, які у зв’язку з характером їх 
трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.  

Особа, яка користується службовим житлом, усвідомлює, що після 
припинення її правовідносин з роботодавцем вона зобов'язана звільнити надане 
ним жиле приміщення. 

Звертаючись з цим позовом, ОСОБА_1 просила визнати її вселення до 
спірної квартири таким, що відбулося на законних підставах, та визнати за нею 
право користування жилим приміщенням, яке є її постійним місцем проживання. 
При цьому посилалася на те, що вона вселилася як член сім’ї наймача ОСОБА_3, 
за яким здійснювала догляд. 
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 Частиною першою статті 98 ЖК Української РСР визначено, що наймач 
жилого приміщення та члени його сім'ї, які проживають разом з ним, можуть за 
взаємною згодою дозволити тимчасове проживання в жилому приміщенні, що є 
в їх користуванні, інших осіб без стягнення плати за користування приміщенням 
(тимчасових жильців), зокрема опікуна чи піклувальника, який не є членом сім'ї 
наймача. 

Верховний Суд звернув увагу на те, що особи, які вселились до квартири з 
метою здійснення догляду за хворими родичами, є тимчасовими мешканцями і 
самостійного права користування житлом не набувають. 

Таким чином, посилання ОСОБА_1 на те, що вона вселилася до спірної 
квартири як член сім’ї наймача, оскільки доглядала за хворим дядьком, є 
безпідставними. 

Тобто позивач не довела факту набуття нею права на користування 
спірною квартирою відповідно до норм ЖК Української РСР, й апеляційний суд 
дійшов обґрунтованого висновку про відмову в задоволенні заявленого позову. 

Постановою Верховного Суду від 18 лютого 2021 року постанову 
Дніпровського апеляційного суду від 29 січня 2020 року залишено без змін. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 18 лютого 2021 року у справі 
№ 214/1790/18  (провадження № 61-3923св20) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94999703                                                                                    
 
4. Спори, що виникають із виконання чи невиконання договірних/недоговірних 
зобов’язань 
4.1. Неефективним способом захисту порушеного права кредитора є вимога про 
визнання недійсною довіреності щодо укладення правочину, вчиненого на шкоду 
кредитору, в результаті якого відбувається унеможливлення звернення 
стягнення на майно боржника чи зменшення обсягу майна, оскільки це не 
поновлює порушене право 

24 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, приватного 
нотаріуса Київського міського нотаріального округу про визнання довіреності 
недійсною. 

Звертаючись із цим позовом, ОСОБА_1 зазначив, що ОСОБА_2 та ОСОБА_4 
уклали договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Торговий дім 
«Камілла». Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу 
посвідчив довіреність від імені ОСОБА_2 на ім’я ОСОБА_3 на представлення його 
інтересів. Кредитор просив суд визнати недійсною довіреність, за якою 
повірений від імені боржника ОСОБА_3 подарував його майно (земельні ділянки 
та квартири) третій особі.  ОСОБА_1 вважав указану довіреність фіктивною, 
оскільки єдиною метою її видачі було ухилення боржником від виконання 
цивільно-правових зобов’язань. 
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 Суд першої інстанції, рішення якого апеляційний суд залишив без змін, 
відмовив у задоволенні позову, оскільки під час оформлення довіреності 
дотримано всі вимоги ЦК України. 

Верховний Суд змінив рішення судів першої та апеляційної інстанцій, 
виклавши їх мотивувальну частину в іншій редакції, з огляду на таке. 

Відповідно до частини другої статті 5 ЦПК України, якщо закон або договір 
не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або 
оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд на 
підставі викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму 
рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону. 

Приватноправовий інструментарій не повинен використовуватися 
учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу (коштів, збитків, 
шкоди) або виконання судового рішення про стягнення боргу (коштів, збитків, 
шкоди), що набрало законної сили. Зловживання правом і використання 
приватноправового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в 
тому, що: особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»; 
наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки 
являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб’єкти, чиї права 
безпосередньо пов’язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не 
задовольняє інших суб’єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних 
фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій 
іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими 
особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувати); 
враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і 
як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав 
інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не 
вперше перебуває у цих правовідносинах, або ці правовідносини є тривалими, 
або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин). 

Правочином, що вчиняється на шкоду кредиторам (фраудаторним 
правочином), може бути як односторонній, так і двосторонній чи 
багатосторонній правочин. Застосування конструкції «фраудаторності» при 
односторонньому правочині має певну специфіку, яка проявляється в 
обставинах, які дозволяють кваліфікувати односторонній правочин як такий, що 
вчинений на шкоду кредитору. До таких обставин, зокрема належить те, що 
внаслідок вчинення одностороннього правочину відбувається унеможливлення 
звернення стягнення на майно боржника чи зменшується обсяг майна. 

У справі, що переглядалася, позивач посилався на те, що на підставі 
оспорюваної довіреності було укладено правочини щодо відчуження нерухомого 
майна відповідача з метою уникнення звернення стягнення на таке майно, чим 
порушено права ОСОБА_1 як кредитора відповідача. 

Позивач пов’язував порушення своїх прав як кредитора саме з 
укладеними договорами дарування земельних ділянок та квартир, у результаті 
яких ОСОБА_2 відчужив майно, на яке можна звернути стягнення в порядку 
примусового виконання судового рішення. 
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 Крім того, не пред’явлено вимог про визнання недійсними договорів 
дарування земельних ділянок та квартир; видача відповідачем оспорюваної 
довіреності не може бути кваліфікована як правочин, що вчинений на шкоду 
кредитору. 

Верховний Суд зауважив, що вимога про визнання недійсною оспорюваної 
довіреності є неефективним способом захисту і в її задоволенні необхідно 
відмовити саме з цієї підстави. Проте суди відмовили в задоволенні позовних 
вимог у зв’язку з їх необґрунтованістю, а тому судові рішення змінено в 
мотивувальній частині. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 24 лютого 2021 року у справі                                                
№ 757/33392/16   (провадження № 61-10541св19) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95213197 
 
4.2. Законодавчо передбачені способи захисту цивільних прав не повинні 
використовуватися учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу 
(коштів, збитків, шкоди) або виконання судового рішення про стягнення боргу 
(коштів, збитків, шкоди), що набрало законної сили  

10 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про 
визнання договору недійсним. 

Районний суд заочним рішенням стягнув з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 
борг, а згодом за заявою відповідача скасував це рішення та призначив справу 
до розгляду в загальному порядку. 

Тим часом ОСОБА_2 уклав із матір’ю ОСОБА_3 договір дарування належної 
йому 1/3 частки квартири, тому позивач вказувала, що цей договір містить 
ознаки фіктивності, а отже, повинен бути визнаний недійсним. Пізніше ОСОБА_3 
уклала договір купівлі-продажу спірної частки квартири з ОСОБА_4. 

З урахуванням збільшення позовних вимог позивач просила суд визнати 
недійсним договір дарування спірної частки квартири, застосувати як спосіб 
цивільного захисту процедуру реституції, а саме повернення спірної частки на 
квартиру первісному власнику – боржнику. 

Суд першої інстанції залишив позов без задоволення, вважаючи, що в діях 
відповідачів не міститься ознак умислу, спрямованого на приховання реальної 
мети укладення оспорюваного договору. 

Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував, визнав договір 
дарування недійсним, у застосуванні реституції відмовив, оскільки така вимога 
може бути пред’явлена тільки стороною недійсного правочину, а позивач не є 
стороною договору купівлі-продажу 1/3 частки квартири. 

Верховний Суд змінив мотивувальну частину рішення апеляційного суду з 
огляду на таке. 

Апеляційний суд, встановивши, що оспорюваний договір дарування 
спрямований на перехід права власності на нерухоме майно з метою 
приховання його від виконання в майбутньому рішення суду про стягнення 
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 грошових коштів з боржника, дійшов обґрунтованого висновку про визнання 
договору дарування недійсним. Разом із тим апеляційний суд помилково 
зазначив, що цей договір є фіктивним. 

Відповідно до частини другої статті 13 ЦК України при здійсненні своїх 
прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших 
осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. 

Приватноправовий інструментарій не повинен використовуватися 
учасниками цивільного обороту для уникнення сплати боргу (коштів, збитків, 
шкоди) або виконання судового рішення про стягнення боргу (коштів, збитків, 
шкоди), що набрало законної сили. Зловживання правом і використання 
приватно-правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в 
тому, що: особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»; 
наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки 
являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб’єкти, чиї права 
безпосередньо пов’язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не 
задовольняє інших суб’єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних 
фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій 
іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах із цими 
особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувати; 
враховується правовий статус особи/осіб (особа перебуває у правовідносинах і 
як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а й про обсяг прав 
інших учасників цих правовідносин і порядок їх набуття та здійснення; особа не 
вперше перебуває у цих правовідносинах, або ці правовідносини є тривалими, 
або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин). 

Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути, 
зокрема, відновлення становища, яке існувало до порушення (пункт 4 частини 
другої статті 16 ЦК України). 

У справі, що переглядалася, сторони договору купівлі-продажу частки у 
праві спільної часткової власності на квартиру «вживали право на зло», оскільки 
цивільно-правовий інструментарій використовувався учасниками для 
унеможливлення звернення стягнення на частку позивача; обраний позивачем 
спосіб захисту (відновлення становища, яке існувало до порушення, шляхом 
повернення частки у праві спільної часткової власності боржнику) передбачений 
пунктом 4 частини другої статті 16 ЦК України та є ефективним для захисту її 
порушеного права/інтересу у спірних правовідносинах. 

Постановою Верховного Суду від 10 лютого 2021 року постанову 
Київського апеляційного суду від 03 вересня 2019 року в частині позовних 
вимог ОСОБА_1 про визнання недійсним договору дарування 1/3 частки 
квартири змінено, викладено її мотивувальну частину в редакції цієї постанови. 

Рішення Деснянського районного суду міста Києва від 22 травня 2019 
року та постанову Київського апеляційного суду від 03 вересня 2019 року у 
частині відмови в задоволенні позову ОСОБА_1 про повернення частки у розмірі 
1/3 у праві спільної часткової власності на квартиру ОСОБА_2 скасовано та 
ухвалено у цій частині нове рішення про задоволення позову та відновлено 
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 становище, яке існувало до порушення шляхом повернення частки у праві 
спільної часткової власності на квартиру в розмірі 1/3 ОСОБА_2. 
Детальніше з текстом постанови  Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі                                 
№ 754/5841/17  (провадження № 61-17966св19) можна ознайомитися за посиланням  
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94938438 
 
5. Спори про захист честі, гідності та ділової репутації                                                
5.1. У разі спростування поширеної недостовірної інформації, яке не є способом 
цивільно-правової відповідальності, на засоби масової інформації може бути 
покладено обов’язок опублікувати спростування 

10 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ділова преса України» (далі – ТОВ «Ділова преса України») 
про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди. 

Суд установив, що на веб-сайті інтернет-видання «Капітал» опубліковано 
статтю, в якій, на думку позивача, містилася неправдива інформація про неї та 
членів її сім'ї. Власником зазначеного інтернет-видання є відповідач, який 
продублював оспорювану інформацію зі статті в журналі «Контакти», який 
посилається на матеріали розслідування інтернет-сайту «Dubainewspost». 

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову ОСОБА_1 у зв’язку з 
тим, що оспорювана стаття стосується ОСОБА_3, а позивач не довела факт її 
перебування з цією особою в сімейних стосунках. Крім того, відсутні докази 
поширення інформації щодо позивача саме ТОВ «Ділова преса України». 

Апеляційний суд змінив рішення місцевого суду у частині мотивів відмови 
в задоволенні позову, зазначивши, що повідомлення відповідачем про 
розміщення оспорюваної ОСОБА_1  інформації, розміщеній в іншому засобі 
масової інформації, не може бути правовою підставою для притягнення ТОВ 
«Ділова преса України» до відповідальності. 

Верховний Суд скасував постанову апеляційного суду з огляду на таке. 
У пункті 2 частини третьої статті 26 Закону України «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні» передбачено, що журналіст зобов’язаний 
подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію. 

Відповідно до частини другої статті 37 цього Закону, якщо редакція не має 
доказів того, що опубліковані нею відомості відповідають дійсності, вона 
зобов’язана на вимогу заявника опублікувати їх спростування. 

Згідно з положеннями статті 42 зазначеного Закону редакція, журналіст 
не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають 
дійсності, принижують честь і гідність громадян, зокрема, якщо ці відомості є 
дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим ЗМІ з 
посиланням на нього. 

У цих випадках засоби масової інформації звільняються лише від 
обов’язку щодо відшкодування збитків та моральної шкоди. 
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 Оскільки спростування поширеної недостовірної інформації не є способом 
цивільно-правової відповідальності, тому що немає компенсаційного та 
майнового характеру, то на засоби масової інформації може бути покладено 
обов’язок опублікувати спростування. 

Відповідно до вказаних вище положень Закону саме на відповідача 
покладаються обов’язки: переконатися у достовірності поширеної ним 
інформації; у разі відсутності доказів достовірності оспорюваної інформації 
утриматися від її поширення; надати суду докази достовірності такої інформації, 
а в разі їх відсутності – видалити та спростувати її. 

Положеннями національного законодавства та сталою практикою 
Європейського суду з прав людини підтверджується обов’язок відповідача у цій 
категорії справ перевіряти поширену ним інформацію та її джерела. 

Апеляційний суд не звернув уваги на те, що поширена відповідачем 
інформація не є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншими ЗМІ, 
а формально зазначив, що відповідач лише послався на статтю в іншому ЗМІ. 

Також Верховний Суд указав суду на юридичний склад дифамаційного 
правопорушення. 

Постановою Верховного Суду від 10 лютого 2021 року постанову 
Київського апеляційного суду від 08 жовтня 2020 року скасовано, справу 
передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі                                 
№  753/338/19  (провадження № 61-16277св20) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94873667 
 
6. Спори, що виникають із виконання судових рішень 

6.1. Факт порушення державним виконавцем порядку надсилання сторонам 
виконавчого провадження копій процесуальних документів сам по собі не є 
достатньою підставою, з якою законодавець пов’язує скасування постанови про 
відкриття виконавчого провадження, проте ненаправлення виконавцем в 
установленому законом порядку постанови про відкриття виконавчого 
провадження може бути підставою для визнання неправомірними таких дій 
(бездіяльності) державного виконавця 

24 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за скаргою ОСОБА_1 на бездіяльність державного 
виконавця. 

Суд установив, що рішенням районного суду розірвано шлюб між ОСОБА_1 
і ОСОБА_2 та присуджено стягувати з ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 аліменти на 
доньку. 

Постановою державного виконавця відкрито виконавче провадження з 
примусового виконання виконавчого листа, виданого на підставі вказаного 
вище рішення суду. Із супровідним листом копія постанови про відкриття 
виконавчого провадження направлялася за зареєстрованим місцем 
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 проживання боржника ОСОБА_1, проте жодного підтвердження направлення цієї 
постанови або її вручення боржнику засобами поштового зв’язку матеріали 
виконавчого провадження не містять. 

Ухвалою районного суду, залишеною без змін постановою апеляційного 
суду, в задоволенні скарги ОСОБА_1 відмовлено, оскільки постанова про 
відкриття виконавчого провадження та дії державного виконавця відповідали 
вимогам Закону України «Про виконавче провадження». 

Верховний Суд не погодився з таким висновком судів першої та 
апеляційної інстанцій з огляду на таке. 

Згідно з частиною першою статті 31 Закону України «Про виконавче 
провадження» копії постанов державного виконавця та інші документи 
виконавчого провадження, які державний виконавець зобов’язаний довести до 
відома сторін та інших учасників виконавчого провадження, надсилаються 
адресатам із супровідними листами простою кореспонденцією, крім постанов 
про відкриття виконавчого провадження або відмову у відкритті виконавчого 
провадження, про повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до 
статті 47 цього Закону, що надсилаються рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення. Боржник вважається повідомленим про відкриття 
виконавчого провадження, якщо йому надіслано постанову про відкриття 
виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі. 

Виходячи з аналізу вказаної статті, боржник має бути належним чином 
повідомлений про відкриття виконавчого провадження, а державний 
виконавець повинен не лише направити боржнику копію постанови про 
відкриття виконавчого провадження, але й встановити факт отримання ним 
копії цієї постанови, якою встановлено строк для добровільного виконання 
рішення суду. 

Разом із цим факт порушення державним виконавцем порядку 
надсилання сторонам виконавчого провадження копій процесуальних 
документів сам по собі не є достатньою підставою, з якою законодавець 
пов’язує скасування постанови про відкриття виконавчого провадження, проте 
ненаправлення виконавцем в установленому законом порядку постанови про 
відкриття виконавчого провадження може бути підставою для визнання 
неправомірними таких дій (бездіяльності) державного виконавця. 

Постановою Верховного Суду від 24 лютого 2021 року ухвалу 
Оболонського районного суду міста Києва від 31 жовтня 2018 року та постанову 
Київського апеляційного суду від 12 березня 2019 року скасовано та ухвалено 
нове рішення про задоволення скарги. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 24 лютого 2021року у справі                         
№ 756/9582/14-ц (провадження № 61-7463св19) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95213216 
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 7. Питання процесуального права 
7.1. Під час розгляду справи про стягнення  матеріальної допомоги на 
оздоровлення позивач звільняється від сплати судового збору в усіх судових 
інстанціях  на підставі пункту 1 частини першої статті 5 Закону України «Про 
судовий збір», оскільки матеріальна допомога на оздоровлення входить до 
структури заробітної плати 

10 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до комунального закладу 
«Погребищенський опорний заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1» 
Погребищенської районної ради Вінницької області, відділу освіти 
Погребищенської районної державної адміністрації про зміну дати звільнення, 
стягнення матеріальної допомоги на оздоровлення. 

Заочним рішенням районного суду ОСОБА_1 відмовлено у задоволенні 
позову. 

Не погоджуючись із цим рішенням, ОСОБА_1 подала апеляційну скаргу, 
яку ухвалою апеляційного суду спочатку було залишено без руху, згодом – 
повернуто заявнику. 

Апеляційний суд, повертаючи апеляційну скаргу, виходив із того, що у 
визначені апеляційним судом строки заявник не усунув недоліки, зокрема не 
сплатив судовий збір. 

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду з огляду на таке. 
Предметом позову у справі, що переглядалася,  є зміна дати звільнення та 

стягнення матеріальної допомоги на оздоровлення.  
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 5 Закону України «Про 

судовий збір» від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових 
інстанціях звільняються позивачі – у справах про стягнення заробітної плати та 
поновлення на роботі. 

Районний суд, ухвалюючи рішення у справі та вирішуючи питання про 
розподіл судових витрат, дійшов висновку про те, що при поданні позовної заяви 
ОСОБА_1 за вимоги про зміну дати звільнення та стягнення матеріальної 
допомоги на оздоровлення повинна була сплатити судовий збір. 

Апеляційний суд зазначав, що ОСОБА_1 не звільнена від сплати судового 
збору за подання апеляційної скарги на підставі пункту 1 частини першої статті 5 
Закону України «Про судовий збір». 

Результат аналізу статті 2 Закону України «Про оплату праці» свідчить про 
те, що матеріальна допомога входить до структури заробітної плати. 

Суд апеляційної інстанції на це уваги не звернув, помилково зазначаючи, 
що позовна вимога про стягнення матеріальної допомоги мала бути оплачена 
судовим збором. 

Постановою Верховного Суду від 10 лютого 2021 року ухвалу Вінницького 
апеляційного суду від 13 лютого 2020 року скасовано, справу направлено до 
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 суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного 
провадження у справі. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 лютого 2021 року у справі                  
№ 143/179/19 (провадження   № 61-4851св20) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95382482 
 
7.2. Дія норми частини п’ятої статті 142 ЦПК України щодо компенсації судових 
витрат у разі закриття провадження поширюється на правовідносини, що 
виникають у зв’язку з розглядом скарг на дії, рішення, бездіяльність виконавця  

17 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за скаргою фізичної особи – підприємця ОСОБА_1 на дії 
державного виконавця Ужгородського міського відділу державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області 
щодо використання звіту про оцінку майна, заінтересовані особи: ОСОБА_2, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна експертна служба», 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Еталон».  

Ухвалою суду першої інстанції залишено без задоволення скаргу ОСОБА_1. 
Апеляційний суд скасував зазначену ухвалу суду й закрив провадження у 

справі на підставі  пункту 1 частини першої статті 255 ЦПК України, оскільки спір 
підлягав розгляду в порядку адміністративного судочинства. 

Заінтересовані особи (стягувачі) просили апеляційний суд ухвалити 
додаткове рішення про розподіл судових витрат на правову допомогу та 
стягнути із заявника на свою користь відповідні витрати. 

Апеляційний суд відмовив у задоволенні заяв, посилаючись на те, що 
відповідно до вимог статті 452 ЦПК України судові витрати, пов’язані з 
розглядом скарги, покладаються судом на заявника, якщо було ухвалено 
рішення про відмову в задоволенні його скарги. Проте у цій справі провадження 
за скаргою було закрито, суд не ухвалював рішення про відмову в задоволенні 
скарги, тому немає правових підстав для покладення судових витрат на 
заявника. 

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та передав справу на 
розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке. 

Загальне правило щодо компенсації судових витрат у разі закриття 
провадження передбачене частиною п’ятою статті 142 ЦПК України, згідно з 
якою у разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду 
відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, 
пов’язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача. 

Апеляційний суд керувався положенням статті 452 ЦПК України, проте ця 
спеціальна норма процесуального права стосується інших правових наслідків, 
зокрема розгляду скарги на дії державного виконавця по суті. 

У справі, яка переглядалася, апеляційний суд закрив провадження з 
підстав порушення правил юрисдикції. 
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 Отже, застосуванню підлягали загальні положення цивільного 
процесуального законодавства, а саме статті 142 ЦПК України, зокрема й щодо 
провадження за скаргами на дії, рішення виконавця.  

Верховний Суд вважав, що апеляційний суд неналежним чином дослідив 
зазначене вище, не врахував вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод про справедливий судовий розгляд і справедливі 
судові процедури та дійшов передчасного висновку про відсутність підстав для 
покладення судових витрат на позивача, оскільки процесуальний закон 
передбачає можливість компенсації судових витрат у разі закриття 
провадження у справі. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 17 лютого 2021 року у справі                                 
№ 308/9100/19-ц (провадження № 61-6095св20) можна ознайомитися за посиланням  
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95067008 
  
7.3. Тимчасове обмеження права власності або користування кривдника 
житловим приміщенням з метою забезпечення безпеки постраждалої особи 
шляхом встановлення судом обмежувального припису є легітимним заходом 
втручання у права та свободи особи. Під час вирішення питання щодо 
застосування такого заходу суд на підставі установлених обставин справи та 
оцінки факторів небезпеки (ризиків) щодо вчинення домашнього насильства 
має оцінити пропорційність втручання у права і свободи особи-кривдника, 
враховуючи, що ці заходи пов’язані із протиправною поведінкою останнього 

17 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за заявою ОСОБА_1 про видачу обмежувального припису, 
заінтересована особа – ОСОБА_2. 

Суд установив, що ОСОБА_1 є матір'ю ОСОБА_2, який активно вживав 
алкогольні напої та наркотичні засоби, поводив себе агресивно.  

Відповідно до свідоцтва про право власності житлове приміщення, у 
якому мешкають сторони у справі, належить на праві спільної сумісної власності 
ОСОБА_1 та членам її сім`ї: ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6. 

ОСОБА_1 неодноразово зверталась до органів Національної поліції 
України з приводу психологічного насилля стосовно неї з боку її сина.  

Вироком міського суду ОСОБА_2 визнано винним у скоєнні злочину, 
передбаченого частиною першою статті 185 КК України, та призначено йому 
покарання у вигляді громадських робіт. Позов ОСОБА_1 задоволено та стягнуто 
з ОСОБА_2 на її користь завдану майнову шкоду. 

Рішенням міського суду, залишеним без змін постановою апеляційного 
суду, заяву ОСОБА_1 задоволено частково. Видано обмежувальний припис 
стосовно ОСОБА_2,  в якому визначені тимчасові обмеження його прав та 
покладено на нього обов’язки, а саме: заборонено наближатися на визначену 
безпечну відстань не менше 5 метрів до ОСОБА_1, до місця її знаходження; 
заборонено особисто і через третіх осіб розшукувати ОСОБА_1, якщо вона за 
власним бажанням перебуває у місці, невідомому ОСОБА_2, переслідувати її та в 
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 будь-який спосіб спілкуватися з нею; заборонено вести листування, телефонні 
переговори з ОСОБА_1 або контактувати з нею через інші засоби зв’язку 
особисто і через третіх осіб. Обмежувальний припис видано строком на 6 (шість) 
місяців.  

Задовольняючи частково заяву ОСОБА_1, суд зазначив, що покладення на 
ОСОБА_2 заборони перебувати у квартирі, співвласником якої він є, порушить 
його право на володіння та користування житлом, яке у нього є єдиним, а тому 
такий захід за встановлених обставин не є пропорційним. 

Верховний Суд не погодився із таким висновком судів першої та 
апеляційної інстанцій з огляду на таке. 

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству» рішення про видачу обмежувального 
припису або про відмову у видачі обмежувального припису приймається на 
підставі оцінки ризиків. 

Враховуючи положення цього Закону, обмежувальний припис за своєю 
суттю не є заходом покарання особи (на відміну від норм, закріплених у КУпАП 
та КК України), а є тимчасовим заходом, що виконує захисну та запобіжну 
функції, і спрямований на попередження вчинення насильства та забезпечення 
першочергової безпеки осіб, з огляду на наявність ризиків, передбачених 
зазначеним вище Законом, до вирішення питання про кваліфікацію дій 
кривдника та прийняття стосовно нього рішення у відповідних адміністративних 
або кримінальних провадженнях. 

Критеріями сумісності заходу втручання у право на мирне володіння 
майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу до Конвенції є те, чи 
ґрунтувалося таке втручання на національному законі, чи мало легітимну мету, 
що випливає зі змісту вказаної статті, а також, чи є відповідний захід 
пропорційним легітимній меті втручання у право власності. Має існувати 
розумне співвідношення (пропорційність) між метою, досягнення якої 
передбачається, та засобами, які використовуються для її досягнення. 

Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його 
здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом. 

 Тимчасове обмеження права власності кривдника з метою забезпечення 
безпеки постраждалої особи шляхом встановлення судом обмежувального 
припису в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», є легітимним заходом втручання у права та свободи 
особи. Під час вирішення питання щодо застосування такого заходу суд на 
підставі установлених обставин справи та оцінки факторів небезпеки (ризиків) 
щодо вчинення домашнього насильства має оцінити пропорційність втручання у 
права і свободи особи-кривдника, враховуючи, що ці заходи пов’язані із 
протиправною поведінкою останнього. 

У справі, яка переглядалась, суд дійшов висновку, що існує обґрунтований 
ризик продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання 
тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення щодо постраждалої особи, 
і такі ризики є реальними. 
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 Зазначене підтверджується фактичними обставинами справи та 
доказами, зокрема вироком суду, з яких вбачається вчинення ОСОБА_2 
домашнього насильства щодо своєї матері і відсутність зміни своєї поведінки, 
тому пріоритет має бути надано безпеці постраждалої особи, а не праву 
власності кривдника, поведінка якого переходить у більш жорстку форму. 

Постановою Верховного Суду від 17 лютого 2021 року рішення 
Херсонського міського суду Херсонської області від 11 вересня 2020 року та 
постанову Херсонського апеляційного суду від 29 жовтня 2020 року в частині 
відмови у задоволенні заяви ОСОБА_1 про видачу обмежувального припису 
скасовано, ухвалено у цій частині рішення про задоволення заяви, видано 
обмежувальний припис у вигляді заходів тимчасового обмеження прав ОСОБА_2 
і заборонено йому перебувати у місці проживання (перебування) з ОСОБА_1 у 
квартирі та наближатися на відстань до 100 (ста) метрів до місця проживання 
(перебування) ОСОБА_1. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 17 лютого 2021 року у справі                         
№ 766/13927/20-ц (провадження № 61- 17471св20) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95066994 

 
7.4. Норма частини другої статті 183 ЦПК України поширюється виключно на 
заяви (клопотання, заперечення), подані до суду без дотримання вимог частин 
першої або другої цієї статті, і не регулює порядок подання скарги на 
бездіяльність (дії) виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої 
служби щодо виконання судового рішення 

17 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового 
провадження справу за скаргою ОСОБА_1 на дії державного виконавця 
Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Західного 
міжрегіонального управління юстиції. 

Звертаючись до суду зі скаргою, ОСОБА_1 зазначав, що при винесенні 
постанови про повернення виконавчого документу стягувачу державний 
виконавець діяв не на підставі та у спосіб, визначений законом, та дійшов 
помилково до висновку про повернення виконавчого документу на 
підставі пункту 9 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче 
провадження».  

Суд першої інстанції, з яким погодився й апеляційний суд, повернув скаргу 
ОСОБА_1 без розгляду, оскільки вона подана з порушенням вимог частини 
другої статті 183 ЦПК України, зокрема не направлення скарги з додатками усім 
учасникам справи. 

Верховний Суд прийняв постанову з огляду на таке. 
Суди, повертаючи заявнику скаргу на дії державного виконавця, 

застосували до спірних правовідносин вимоги статті 183 ЦПК України, яка не 
регулює спірні правовідносини. 

Відповідно до частини другої статті 183 ЦПК України письмові заява, 
клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником. До 
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 заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання 
судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за 
виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим 
учасникам справи (провадження). 

Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано 
без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику 
без розгляду (частина четверта статті 183 ЦПК України). 

Разом із цим, розділ VII ЦПК України «Судовий контроль за виконанням 
судових рішень» передбачає можливість звернення сторін виконавчого 
провадження до суду, який видав виконавчий документ зі скаргою на рішення, 
дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної 
виконавчої служби під час виконання судового рішення. 

Відповідно до положень статті 447 ЦПК України сторони виконавчого 
провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що 
рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової 
особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час 
виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено 
їхні права чи свободи. 

Відповідно до частини першої статті 74 Закону України «Про виконавче 
провадження» рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів 
державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути 
оскаржені сторонами, іншими учасниками та особами до суду, який видав 
виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом. 

Cуди не звернули уваги на те, що частиною другою статті 183 § 2 «Заяви з 
процесуальних питань» глави 1 Розділу III «Позовне провадження» ЦПК 
України регулюються загальні вимоги щодо форми та змісту письмової заяви, 
клопотання, заперечення, які подаються виключно з процесуальних питань при 
розгляді справ позовного провадження, в тому числі на стадії виконання 
судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за 
виконанням судових рішень. 

Разом із цим, вказана процесуальна норма не стосується та не регулює 
питання подачі саме скарги на рішення, дії чи бездіяльність виконавця та 
посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового 
рішення. 

Вказані процесуальні правовідносини регулюються розділом VII ЦПК 
України «Судовий контроль за виконанням судових рішень», який встановлює 
окремий процесуальний режим розгляду таких скарг. 

Постановою Верховного Суду від 17 лютого 2021 року ухвалу 
Рівненського міського суду Рівненської області від 17 серпня 2020 року, 
постанову Рівненського апеляційного суду від 29 вересня 2020 року скасовано, 
передано до суду першої інстанції для продовження розгляду.  
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 17 лютого 2021 року у справі                         
№ 569/13160/20 (провадження № 61-15478св20) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95177289 
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 7.5. Рішення про зміну канонічної належності громади зачіпає права виключно 
членів цієї релігійної громади  

24 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного 
провадження справу за позовом ОСОБА_1 (Митрополит Горлівський і 
Слов’янський Митрофан) до Релігійної Православної громади «Свято-
Стрітенська парафія Донецької єпархії Української православної церкви (далі – 
УПЦ) Київського патріархату м. Костянтинівки Донецької області» про визнання 
недійсним рішення. 

Звертаючись із цим позовом,  ОСОБА_1 зазначав, що за положеннями 
статуту релігійної громади єпархія УПЦ складається з парафій, які у своїй 
релігійній та адміністративно-фінансовій діяльності підзвітні єпархіальному 
архієрею, і вважав, що саме єпархіальний архієрей, повноваження якого 
покладено на нього, є особою, права та інтереси якої порушені та підлягають 
захисту в судовому порядку.  

Суд першої інстанції задовольнив позов ОСОБА_1, оскільки рішення про 
проведення оскаржуваних зборів приймалося парафіяльною радою, 
затвердження складу якої визнано недійсним господарським судом. 

Апеляційний суд погодився з таким висновком суду першої інстанції, 
змінивши його лише в частині розподілу судових витрат. 

Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, 
відмовив у задоволенні позову з огляду на таке. 

Правом на звернення до суду за захистом особа наділена в разі 
порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а 
також у разі звернення до суду органів і осіб, яким надано право захищати 
права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси. 

Відсутність порушеного права й інтересу встановлюється під час розгляду 
справи по суті та є самостійною підставою для прийняття судом рішення про 
відмову в позові. 

Верховний Суд дійшов висновку, що прийняті відповідачем рішення 
стосуються виключно питань щодо управління парафією, а саме спрямовані на 
зміну канонічної належності, та зачіпають права лише членів релігійної громади, 
проте  позивач не є і не був членом відповідної релігійної організації, тому 
відсутні підстави вважати, що він набув право на оскарження дій, спрямованих 
на зміну канонічної належності 

Таким чином, рішення про зміну канонічної належності зачіпає права 
виключно членів цієї релігійної громади. 

Постановою Верховного Суду від 24 лютого 2021 року рішення 
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 28 жовтня 2019 
року та постанову Донецького апеляційного суду від 12 лютого 2020 року 
скасовано, ухвалено нове рішення про відмову в позові. 
Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 24 лютого 2021 року у справі                         
№ 233/3516/18-ц  (провадження № 61-4805св20) можна ознайомитися за посиланням 
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95139335



  

Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. 
Рішення, внесені до ЄДРСР, за лютий 2021 року / упоряд. правове управління 
(IV) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду/ 
Відпов. за вип.: суддя КЦС ВС, cекретар Пленуму ВС, к.ю.н, доцент Д.Д. 
Луспеник/ Київ, 2021.  31 с. 
 
1 Застереження: видання містить короткий огляд судових рішень Касаційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду. У кожному з рішень викладено лише основний висновок щодо правового питання, 
яке виникло у справі. Для правильного розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції 
необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним у Єдиному державному реєстрі судових 
рішень.  
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1. Підвідомчість спорів, пов’язаних із виконанням кредитних зобов’язань, третейським 
судам 

Спори щодо виконання кредитних договорів, предметом яких є грошові кошти, 
виражені в іноземній валюті, можуть розглядатися третейськими судами. 

Спори за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час 
укладення, так і під час виконання такого договору, незважаючи на наявність 
третейського застереження, не можуть бути предметом третейського розгляду 

12 грудня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за заявою 
ПАТ «Укрсоцбанк» про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення 
Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків у справі за позовом 
ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, яким стягнуто заборгованість за кредитним 
договором на користь ПАТ «Укрсоцбанк». 

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, у задоволенні 
заяви відмовив, посилаючись на те, що справа не підвідомча третейському суду, оскільки 
відповідно до Закону України «Про третейські суди» третейські суди не можуть 
розглядати справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів 
послуг банку (кредитної спілки); кредит наданий в іноземній валюті (доларах США), тому 
зазначений спір також не підвідомчий третейським судам. 

За результатами розгляду справи Велика Палата Верховного Суду прийняла 
постанову, в якій зазначила таке. 

За змістом статей 1, 2, 6 Закону України «Про третейські суди» підвідомчість справ, 
які можуть бути вирішені в рамках третейського судочинства, обмежена сферою 
приватного права. 

Кредитний договір є результатом точної, досягнутої раніше сторонами домовленості 
в цивільному обігу про порядок взаємовідносин щодо надання та повернення грошових 
коштів, де перераховані всі права і обов'язки сторін, в тому числі чітко визначено його 
ціну, порядок розрахунків, терміни виконання умов й інші необхідні елементи, тобто 
породжує цивільно-правові наслідки для сторін, що виключає віднесення правовідносин 
до публічно-правових. 

Якщо на етапі узгодження предмета і умов кредитного договору позичальник та 
кредитор як рівноправні сторони у правовідносинах та суб'єкти приватного права, діючи 
вільно, на власний розсуд визначили його істотну умову (ціну договору) у виді грошової 
одиниці певної держави (іноземна валюта), що згідно зі статтями 192, 533 ЦК України 
може використовуватися як засіб розрахунку в Україні, тобто є об'єктом цивільних прав, 
проведення грошових розрахунків за кредитним договором чи їх нездійснення згідно                  
з умовами такого договору, незалежно від валюти кредитування, свідчить, що такі 
правовідносини мають суто цивільно-правовий, приватний характер. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_398/ed_2017_01_05/pravo1/T041701.html?pravo=1#398
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_393/ed_2017_01_05/pravo1/T041701.html?pravo=1#393
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_394/ed_2017_01_05/pravo1/T041701.html?pravo=1#394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_398/ed_2017_01_05/pravo1/T041701.html?pravo=1#398
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Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку Верховного Суду України, 
викладеного у постанові від 21 жовтня 2015 року у справі № 6-831цс15, щодо 
непідвідомчості третейським судам спорів, пов’язаних із виконанням зобов’язань                          
в іноземній валюті, згідно з яким усі спори пов’язані з стягненням заборгованості                  
за валютними кредитними договорами є публічно-правовими, а не приватно-правовими. 

Разом з тим, Велика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок 
Верховного Суду України у постанові від 11 листопада 2015 року у справі № 6-1716цс15, 
та зазначила, що спори між кредитодавцем та позичальником (споживачем)                                   
за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так           
і під час виконання такого договору, відповідно до пункту 14 частини першої статті 6 
Закону України «Про захист прав споживачів», незважаючи на наявність третейського 
застереження в договорі, не можуть бути предметом третейського розгляду, оскільки 
цим Законом України від 03 лютого 2011 року № 2983-VI «Про внесення зміни до статті 6 
Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав 
споживачів третейським судам» виключено з компетенції третейського суду вирішення 
спорів щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної 
спілки). 

За викладених обставин суди попередніх інстанцій зробили обґрунтований висновок 
про відсутність правових підстав для видачі виконавчого листа на примусове виконання 
рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків у частині 
стягнення із позичальника на користь ПАТ «Укрсоцбанк» заборгованості за кредитним 
договором. 

 

Детальніше із текстом постанови ВП ВС від 12 грудня 2018 року у справі № 755/11648/15-ц можна 
ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78680719. 

 
2. Застосування норм процесуального права у спорах про стягнення заборгованості                    
за кредитним договором 

Звертаючись до суду з позовом про визнання недійсним договору (чи його окремих 
положень), стороною якого не є, позивач зобов’язаний довести (підтвердити)                                      
в установленому законом порядку, яким чином оспорюваний ним договір порушує 
(зачіпає) його права та законні інтереси, а суд, у свою чергу, – перевірити доводи                            
та докази, якими позивач обґрунтовує такі свої вимоги, і залежно від встановленого 
вирішити питання про наявність чи відсутність підстав для правового захисту позивача. 
Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення 
рішення про відмову в задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом 
обставин. 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78680719
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_15/pravo1/T200460.html?pravo=1
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Наявність у кредитному договорі (стороною у якому позивач не є) положень про 
сплату позичальниками винагороди за користування кредитом не свідчить про 
безумовне порушення відповідними умовами цих кредитних договорів майнових прав 
позивача як особи, яка стала власником майна, переданого в іпотеку в забезпечення 
виконання зобов’язань за цими кредитними договорами 

16 жовтня 2020 року об’єднана палата Верховного Суду у складі суддів Касаційного 
господарського суду розглянула справу за позовом за позовом ТОВ «Тех-Трейд- Інвест» 
до АТ «КБ «ПриватБанк», ТОВ «Парктур», ТОВ «Скорзонера», ТОВ «Шелта», ТОВ «Аспект» 
про визнання недійсними пунктів договорів. 

 Позивач, вважаючи порушеними свої права, звернувся з позовом у цій справі про 
визнання недійсними окремих пунктів кредитних договорів, стороною яких він не є; 
акцентував, що став власником майна, переданого в іпотеку, згідно з договорами іпотеки, 
укладеними на забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитними договорами,                
а умови спірних кредитних договорів, які стосуються нарахування винагороди                                
за користування кредитом, суперечать вимогам закону, збільшують обсяг його 
відповідальності перед банком, тому мають бути визнані недійсними у судовому порядку. 

Тобто у цій справі позов про визнання недійсними кредитних договорів у частині 
сплати винагороди за користування кредитом подала особа, яка не була стороною цих 
кредитних договорів, – заінтересована особа. 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову                           
та задовольняючи позов, апеляційний суд дійшов висновку, що оспорювані пункти 
спірних кредитних договорів порушують права позивача, оскільки фактично збільшують 
суму заборгованості позичальників за кредитними договорами, виконання зобов’язань 
за якими забезпечено іпотекою належного позивачеві майна на яке, відповідно, банк 
набуває право звернення стягнення у разі невиконання позичальниками умов таких 
кредитних договорів. 

Об’єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду                       
не погодилася з таким висновком і зазначила таке. 

Особа, яка звертається до суду з позовом про визнання недійсним договору (чи його 
окремих положень), повинна довести конкретні факти порушення її майнових прав                      
та інтересів, а саме: має довести, що її права та законні інтереси як заінтересованої особи 
безпосередньо порушені оспорюваним договором і в результаті визнання його (чи його 
окремих положень) недійсним майнові права заінтересованої особи буде захищено                     
та відновлено. 

Реалізуючи право на судовий захист і звертаючись до суду з позовом про визнання 
недійсним правочину, стороною якого не є, позивач зобов’язаний довести (підтвердити) 
в установленому законом порядку, яким чином оспорюваний ним договір порушує 
(зачіпає) його права та законні інтереси, а суд, у свою чергу, - перевірити доводи                            
та докази, якими позивач обґрунтовує такі свої вимоги, і в залежності від встановленого 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_15/pravo1/T200460.html?pravo=1
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вирішити питання про наявність чи відсутність підстав для правового захисту позивача. 
Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення 
рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом 
обставин. 

Наявність у спірних кредитних договорах (стороною у яких позивач не є) положень 
про сплату позичальниками – відповідачами винагороди за користування кредитом                  
не свідчить про безумовне порушення відповідними умовами цих кредитних договорів 
майнових прав позивача як особи, яка стала власником майна, переданого в іпотеку                    
у забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитними договорами; за наслідками 
задоволення такого позову має відбуватися поновлення (захист) майнових прав 
позивача або ж його інтереси можуть бути реалізовані, внаслідок чого він здатний буде 
набути прав. Проте заявлені у справі вимоги не спрямовані безпосередньо                                      
на відновлення прав ТОВ "Тех-Трейд-Інвест", оскільки стосуються зобов’язань, стороною 
яких це товариство не є, а тому такі вимоги спрямовані на захист прав сторін кредитних 
договорів, які одночасно визначені відповідачами у справі, що свідчить про неправильно 
обраний позивачем у наведеному випадку спосіб захисту порушеного, на його думку, 
права. 

Разом із тим у справі, що розглядається, йдеться про оскарження дійсності окремих 
пунктів кредитних договорів, які було укладено до фактичного утворення позивача                 
(ТОВ "Тех-Трейд-Інвест") у формі товариства з обмеженою відповідальністю (дата запису 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців                                        
та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної                                
особи - 23.04.2015), а саме – кредитних договорів, укладених між відповідачами                              
і ПАТ "КБ "ПриватБанк", що, у свою чергу, унеможливлює висновок про порушення такими 
кредитними договорами прав позивача, позаяк юридична особа до її створення не могла 
мати жодних прав та обов’язків. Крім того, на час внесення до статутного капіталу                    
ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" (позивача) майна, що є предметом іпотеки за іпотечними 
договорами, укладеними в забезпечення виконання зобов’язань за спірними кредитними 
договорами, такі кредитні договори вже містили умови стосовно сплати позичальниками 
винагороди за користування кредитом, вони були погоджені їх сторонами                                           
та виконувалися, а право власності на зазначене майно (предмет іпотеки) вже було 
обмежено у встановлений чинним законодавством спосіб (перебувало в іпотеці), про                 
що позивач був обізнаний, ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" таким чином взяв на себе, у тому числі, 
ризик настання відповідних наслідків у виді невиконання боржниками (позичальниками) 
своїх кредитних  зобов’язань. 

Ураховуючи зазначене та зважаючи на викладені положення законодавства, 
об’єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у свою 
чергу, вважає наявними підстави для відступлення від висновку, викладеного у раніше 
ухваленій постанові Верховного Суду від 10.10.2019 у справі № 904/8902/17, зокрема                  
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в частині наявності підстав та правомірності задоволення позову про визнання 
недійсними умов договору, стороною якого позивач не є, без дослідження і встановлення 
обставин порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача внаслідок 
укладання оспорюваного договору. 

 
Детальніше з текстом постанова ОП КГС ВС від 16 жовтня 2020 року у справі № 910/12787/17 можна 

ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92705206.  
 

3. Юрисдикція спорів, пов’язаних із виконанням кредитних зобов’язань 

Спір за позовом кредитора-юридичної особи до боржника-юридичної особи                    
та поручителів, один із яких є юридичною особою, а інші – фізичними особами, про 
стягнення кредитної заборгованості підлягає розгляду за правилами цивільного 
судочинства, якщо він поданий до 15 грудня 2017 року. 

З 15 грудня 2017 року в разі об'єднання позовних вимог щодо виконання кредитного 
договору з вимогами щодо виконання договорів поруки, укладених для забезпечення 
основного зобов’язання, спір має розглядатися за правилами господарського                                 
чи цивільного судочинства залежно від сторін основного зобов’язання  

13 березня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ПАТ «Златобанк» до «Снабтехмонтаж», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТзОВ «Сав-пласт» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Апеляційний суд позовні вимоги до ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу 
задовольнив, а провадження в частині позовних вимог до ПП «Снабтехмонтаж» і ТзОВ 
«Сав-пласт» закрив, як такі, що не підлягають розгляду в порядку цивільного 
судочинства. 

Велика Палата з такими висновками не погодилася з огляду на таке. 
У цій справі заявлені однакові позовні вимоги до кожного з відповідачів щодо 

стягнення заборгованості за одним кредитним договором солідарно з позичальника                 
та поручителів. 

Позовні вимоги у цій справі є однорідними та нерозривно пов'язаними з обов'язком 
належного виконання основного зобов'язання за кредитним договором. Тому 
ефективний судовий захист прав та інтересів позивача буде можливим за умови розгляду 
цього спору в межах однієї справи одним судом. Такий розгляд вплине, зокрема,                            
і на ефективність виконання відповідного рішення суду із забезпеченням прав усіх 
учасників відповідних правовідносин. 

Таким чином, позовні вимоги кредитора до поручителів, які не мають солідарного 
обов'язку, та до боржника за основним зобов'язанням щодо стягнення заборгованості                    
за кредитним договором, подані до суду до набрання чинності Законом України «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_15/pravo1/T200460.html?pravo=1
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92705206
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
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процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України                       
та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII, підлягають розгляду                
в порядку цивільного судочинства. 

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків, яких дійшов Верховний 
Суд України у постанові від 1 березня 2017 року у справі № 6-923цс16, відповідно до яких 
позовні вимоги юридичної особи-кредитора до юридичної особи-боржника, юридичних 
осіб-поручителів і фізичної особи-поручителя, які виникли з окремих договорів кредиту             
та поруки і не передбачали солідарну відповідальність поручителів між собою, можуть 
бути самостійними й окремими предметами позовів, пред'явлених залежно від 
суб'єктного складу сторін за правилами господарського чи цивільного судочинства.  

Велика Палата Верховного Суду вважає, що захист прав кредитора у справі за його 
позовом до боржника і кількох поручителів у межах одного виду судочинства є більш 
прогнозованим і відповідає принципу правової визначеності, оскільки не допускає 
роз'єднання вимог кредитора до сторін солідарного зобов'язання залежно від 
суб'єктного складу останнього.  

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 13 березня 2018 року у справі № 415/2542/15-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73219876. 
 
Спір між кредитором-юридичною особою та фізичною особою-поручителем                           

за договором поруки про стягнення заборгованості за кредитним договором, укладеним 
із юридичною особою, підлягає розгляду в порядку господарського судочинства                              
з 15 грудня 2017 року за основним договором 

2 жовтня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ПАТ «Банк Аваль» до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за прострочення сплати 
відсотків за кредитним договором. Посилаючись на невиконання відповідачем 
зобов'язань за договором поруки, укладеного для забезпечення виконання зобов'язань 
позичальника за кредитним договором, позивач звернувся з позовом до господарського 
суду. 

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції відмовили                                  
в відкритті провадження у справі, мотивуючи свої рішення тим, що справа не підлягає 
розгляду за правилами господарського судочинства 

Верховний Суд не погодився з рішеннями нижчестоящих судів та скасував                         
їх,                           а справу передав до суду першої інстанції для вирішення питання про 
відкриття провадження у справі. 

15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін                              
до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»          

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73219876
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
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№ 2147-VІІІ від 3 жовтня 2017 року, яким чинні Господарський процесуальний кодекс 
України та Цивільний процесуальний кодекс України викладено у новій редакції. 

Так, за змістом пункту 1 частини першої статті 20 ГПК України (у редакції 
вищезгаданого Закону) господарські суди розглядають справи <…> у спорах щодо 
правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов'язання, сторонами якого               
є юридичні особи та (або) фізичні особи-підприємці. 

ПАТ «Банк Аваль» як кредитор подало до господарського суду позов до фізичної 
особи, як поручителя за договором поруки, що укладений на забезпечення зобов'язання 
за кредитним договором, сторонами якого є юридичні особи. Тобто, між позивачем                      
та відповідачем наявний спір щодо правочину, укладеного для виконання зобов'язання 
за кредитним договором, сторонами якого є юридичні особи, що відповідає ознакам 
спору, який підлягає розгляду в порядку господарського судочинства згідно                                      
з наведеними вище приписами ГПК України. 

Отже, враховуючи викладене, з дати набрання чинності ГПК України в редакції 
Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII до юрисдикції 
господарських судів належать спори щодо правочинів, укладених для забезпечення 
виконання основного зобов'язання, якщо сторонами цього основного зобов'язання                       
є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці. У цьому випадку суб'єктний склад 
сторін правочинів, укладених для забезпечення виконання основного зобов'язання,                   
не має значення для визначення юрисдикції господарського суду щодо розгляду 
відповідної справи. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 2 жовтня 2018 року у справі № 910/1733/18 можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77312765. 

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові ВП ВС від 19 березня 2019 року у справі                          
№ 904/2530/18: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81013405. 

 
4. Стягнення заборгованості за кредитним договором 

 

У разі, якщо сторони договору визнали підставою для зміни строку виконання 
основного зобов’язання саме виникнення в позичальника прострочення з погашення 
заборгованості, а не направлення банком письмового повідомлення позичальнику про 
припинення строку користування кредитом, то така зміна є безумовною і не залежить від 
волевиявлення однієї зі сторін 

15 червня 2020 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до ОСОБА_1, 
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T_179800.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T_179800.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T04_1618.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T_179800.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T_179800.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_03/pravo1/T172147.html?pravo=1
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77312765
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81013405
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Суди встановили, що за умовами кредитного договору між АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», 
правонаступником якого є ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», та ОСОБА_1, останній отримав 
кредит у розмірі 17 319 доларів США на строк до 27 серпня 2015 року зі сплатою 13,99 % 
річних. Сплата кредиту за договором здійснювалася шляхом внесення рівними 
частинами щомісячно; у подальшому до договору внесено зміни до графіка платежів. 
Виконання умов кредитного договору забезпечено договорами поруки, укладеними між 
банком та ОСОБА_4 і ОСОБА_3 з кожним окремо, а пізніше – між банком та ОСОБА_2. 
ОСОБА_1 належним чином не виконував взятих на себе зобов’язань за кредитним 
договором, допустив утворення заборгованості, яку банк просив стягнути в судовому 
порядку. 

За результатами розгляду Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду прийняв постанову, в якій зазначив таке.  

Наслідки прострочення позичальником повернення позики визначено у статті 1050 
ЦК України. Якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику 
частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини 
позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики,                                
що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього 
Кодексу (частина друга статті 1050 ЦК України).  

Якщо в зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає 
виконанню в цей строк (термін).  

У справі, яка переглядається, пунктом 1.2 кредитного договору визначено,                          
що кредит надається терміном з 27 серпня 2008 року до 27 серпня 2015 року.  

У пункті 9.2 кредитного договору сторони погодили, що у випадку виникнення                         
у позичальника прострочення з погашення заборгованості за кредитом та/або                               
за сплатою процентів за користування кредитом строк користування кредитом 
припиняється достроково на десятий день місяця, наступного за місяцем, у якому виник 
факт прострочення. Про припинення строку користування кредитом банк письмово 
повідомляє позичальника.  

Тобто сторони врегулювали у договорі питання дострокового повернення              
кредиту – зміну строку виконання основного зобов’язання.  

З результатів аналізу змісту пункту 9.2 кредитного договору слідує, що безумовною 
підставою для зміни строку виконання основного зобов’язання є виникнення                               
у позичальника прострочення з погашення заборгованості, а не направлення банком 
письмового повідомлення позичальнику про припинення строку користування кредитом, 
оскільки у такому повідомленні банк не вимагає дострокового виконання зобов’язань.  

Виходячи з наведеного, у разі прострочення виконання позичальником своїх 
зобов’язань відбувається автоматична зміна строку виконання основного зобов’язання 
та така зміна не залежить від волевиявлення однієї зі сторін та не надає банку право 
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звернутися з вимогою про дострокове повернення всієї суми кредиту у порядку, 
визначеному частиною другою статті 1050 ЦК України. 

За викладених обставин Об’єднана палата Касаційного цивільного суду вважає, що 
наявні підстави для відступлення від правового висновку Верховного Суду у складі колегії 
суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 05 грудня 2018 року                         
у справі № 756/11460/15-ц та від 05 лютого 2020 року у справі № 534/711/16-ц про те,                  
що обумовлена в пункті 9.2 кредитного договору зміна строку виконання основного 
зобов’язання можлива лише за наявності одночасно двох умов: виникнення                                        
у позичальника прострочення з погашення заборгованості та письмове повідомлення 
його банком про припинення строку користування кредитом. 

 
Детальніше з текстом постанови ОП КЦС ВС від 15 червня 2020 року у справі № 138/240/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89903310. 
 
Якщо кредитування відбулося для задоволення споживчих потреб позичальника                 

і кредитодавець звертається до суду з позовом про дострокове повернення коштів                    
за договором про надання споживчого кредиту, не виконавши вимоги, чинної на час 
виникнення спірних правовідносин (до 10 червня 2017 року) частини десятої статті 11 
Закону України «Про захист прав споживачів», яка передбачала обов’язкове направлення 
позичальнику повідомлення (вимогу) про дострокове повернення кредиту,                                      
то в позичальника відсутній обов’язок достроково повернути кошти за договором про 
надання споживчого кредиту, а в суду відсутня підстава для задоволення відповідного 
позову в частині, яка стосується дострокового стягнення коштів за таким договором 

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом ПАТ «УкрСиббанк» 
до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за договорами про надання 
споживчого кредиту. 

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили частково, мотивувавши це тим,                
що за договорами не настав термін виконання грошових зобов’язань у повному обсязі, 
оскільки банком не дотримано встановлений договорами порядок дострокового 
повернення кредитних коштів, а саме – не була направлена вимога про дострокове 
повернення кредиту, як наслідок, термін повернення кредиту у повному обсязі не настав. 
У зв’язку із цим суди зробили висновок про стягнення на користь банку лише 
простроченої заборгованості за тілом кредиту, процентами та пені. 

10 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про споживче кредитування», 
який визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування                      
в Україні. Закон України «Про захист прав споживачів» застосовується до відносин 
споживчого кредитування у частині, що не суперечить Закону України «Про споживче 
кредитування» (стаття 11 Закону України «Про захист прав споживачів» у редакції, чинній 
з 10 червня 2017 року). Отже, регулювання правовідносин банку зі споживачем щодо 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_13/pravo1/T161734.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_19/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_13/pravo1/T161734.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_13/pravo1/T161734.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605174/ed_2020_01_19/pravo1/T102300.html?pravo=1#605174
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кредитування для споживчих потреб до 10 червня 2017 року відбувалося з урахуванням 
приписів Закону України «Про захист прав споживачів». З 10 червня 2017 року                               
на ці відносини поширюється Закон України «Про споживче кредитування», а у частині, 
що йому не суперечить, - також Закон України «Про захист прав споживачів». 

Наведені приписи дають підстави виснувати, що частина десята статті 11 
зазначеного Закону у редакції, що була чинною до 10 червня 2017 року, встановила 
обов’язковий досудовий порядок врегулювання питання дострокового повернення 
коштів за договором про надання споживчого кредиту. 

Велика Палата Верховного Суду вважає, що звернення до суду з позовом про 
дострокове повернення коштів за договором про надання споживчого кредиту                               
не замінює визначений вказаним Законом порядок. Якщо кредитодавець звертається                   
до суду з таким позовом, не виконавши вимоги частини десятої статті 11 Закону України 
«Про захист прав споживачів» у редакції, чинній до 10 червня 2017 року, не дотримавши 
передбачений зазначеним договором порядок, який не має погіршувати порівняно із цим 
Законом становище споживача, то в останнього як у позичальника відсутній обов’язок 
достроково повернути кошти за договором про надання споживчого кредиту, а у суду 
відсутня підстава для задоволення відповідного позову у частині, яка стосується 
дострокового стягнення коштів за таким договором. 

Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне відступити від власного 
висновку, викладеного у постанові від 27 березня 2019 року у справі № 521/21255/13-ц, 
конкретизувавши його так: суд, установивши, що кредитування відбулося для 
задоволення споживчих потреб позичальника, має застосувати до встановлених 
правовідносин приписи, які регулюють відносини споживчого кредитування, зокрема 
частини десятої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» у редакції, чинній 
до 10 червня 2017 року, в якій був встановлений обов’язковий досудовий порядок 
врегулювання питання дострокового повернення коштів за договором про надання 
споживчого кредиту. 

У цій справі суди встановили, що у позичальника з позивачем виникли кредитні 
відносини, однак належно не дослідили зміст кредитних договорів, не з’ясували, на які 
потреби були видані кредити, чи є ці кредити споживчими, а отже, не з’ясували, які права 
й обов’язки мали сторони таких відносин при укладенні та виконанні умов кредитних 
договорів. 

Ураховуючи, що суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати 
доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати 
питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних 
доказів над іншими, а суди першої й апеляційної інстанцій не дослідили належно зібрані          
у справі докази, Велика Палата Верховного Суду не має процесуальної можливості 
встановити факти щодо споживчого характеру кредитування позичальника. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_19/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_13/pravo1/T161734.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_01_19/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_10_18/pravo1/T113795.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605174/ed_2020_01_19/pravo1/T102300.html?pravo=1#605174
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605174/ed_2020_01_19/pravo1/T102300.html?pravo=1#605174
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605174/ed_2020_01_19/pravo1/T102300.html?pravo=1#605174
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Велика Палата Верховного Суду зауважує, що позивач переконував суд,                               
що направив відповідне повідомлення (вимогу) як позичальнику, так і його поручителю. 
Проте суди вказали, що всупереч умовам кредитних договорів позивач відправив                          
ці повідомлення (вимоги) рекомендованими листами, а не цінними листами з описом 
вкладення та повідомленням про вручення. Тому суди не змогли встановити, як те,                      
чи справді позивач відправив відповідачам відповідні повідомлення (вимоги), так і те,                 
чи були останні вручені адресатам. Враховуючи наведене, порушення позивачем 
визначеного кредитними договорами порядку направлення юридично значимих 
повідомлень, факт отримання яких адресатами суди не встановили, не може мати 
наслідком покладення на відповідачів тягаря дострокового погашення заборгованості                
за кредитними договорами. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 26 травня 2020 року у справі № 638/13683/15-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90458954. 
 
Неповідомлення боржнику про зміну реквізитів банку для сплати коштів                             

на погашення кредиту може впливати на визначення розміру боргу, але не може бути 
підставою для звільнення боржника від виконання зобов’язань 

13 березня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ «Банк Форум» в особі 
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію                             
ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив                      
у задоволенні позову, посилаючись на те, що непогашення відповідачем кредитної 
заборгованості відбувалось з вини кредитора, а не боржника, оскільки банк, у порушення 
умов кредитного договору, не надіслав боржнику у встановленому порядку повідомлення 
про нові реквізити для погашення боргу, чим позбавив боржника можливості вчасно 
сплачувати чергові внески на погашення кредиту, а тому у банка були відсутні підстави 
для дострокового стягнення кредитної заборгованості. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду, скасовуючи 
рішення судів попередніх інстанцій, дійшов таких висновків. 

За змістом статті 613 ЦК України боржник за грошовим зобов'язанням не сплачує 
проценти за час прострочення кредитора, тобто у випадку, якщо кредитор відмовився 
прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій,                              
що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають iз суті 
зобов'язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати 
свого обов'язку. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90458954
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843685/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843685
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Якщо боржник доведе, що не виконав грошового зобов'язання через прострочення 
кредитора, він звільняється від відповідальності, передбаченої статтею 625 ЦК України, 
оскільки порушення грошового зобов'язання у вигляді його прострочення боржником                
не настало i в такому разі вважається, що виконання зобов'язання відстрочено на час 
прострочення кредитора (частина друга статті 613 цього Кодексу). 

При цьому неповідомлення боржника про зміну реквізитів банку для сплати коштів 
на погашення кредиту не може бути підставою для відмови у позові, а може впливати               
на визначення розміру боргу, тобто невиконання боржником грошового зобов'язання                 
у повному обсязі не є підставою для звільнення боржника від виконання взятих на себе 
зобов'язань взагалі. 

Отже, дійшовши помилкового висновку про відмову в задоволенні позову з підстав 
того, що внаслідок неповідомлення кредитором про зміну порядку погашення кредиту 
відповідач не міг виконувати свої зобов'язання за кредитним договором щодо сплати 
чергових платежів у зв'язку з невчиненням кредитором певних дій, що підпадає під 
ознаки прострочення кредитора, суд першої інстанції, з висновками якого погодився 
апеляційний суд, спір по суті не вирішив, не дослідив наданого банком розрахунку 
заборгованості та усіх його складових, унаслідок чого не визначився з дійсним обсягом 
відповідальності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, враховуючи те, що банк звернувшись до боржника 
та поручителя з достроковою вимогою про дострокове виконання зобов'язань                              
за кредитним договором та договором поруки змінив строк виконання такого 
зобов'язання. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 13 березня 2019 року у справі № 338/75/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80487461. 
Аналогічний правовий висновок викладений в постанові КЦС ВС від 26 червня 2019 року у справі                                

№ 607/4386/15-ц: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82914944.  
 
Факт неповідомлення боржника про уступку права вимоги новому кредитору                       

за умови невиконання боржником грошового зобов’язання жодному з кредиторів                       
не є підставою для звільнення боржника від виконання зобов’язань 

6 лютого 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати 
Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ «Дельта Банк»                         
до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Суди встановили, що між ВАТ «Сведбанк» та відповідачем укладено кредитний 
договір, за умовами якого позичальник отримала кредит. За договором купівлі - продажу 
прав вимоги  ПАТ «Сведбанк» передало (відступило) ПАТ «Дельта Банк» всі права вимоги 
за кредитними та забезпечувальними договорами. У зв'язку з неналежним виконанням 
відповідачем умов кредитного договору виникла заборгованість, яку позивач просив 
стягнути на свою користь з відповідача. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843685/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843685
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80487461
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82914944
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За результатами розгляду Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 
цивільного суду прийняв постанову, в якій зазначив таке. 

Відповідно до статті 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений 
іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином 
(відступлення права вимоги). 

Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права 
первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу 
цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Згідно зі статтею 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без 
згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був 
письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик 
настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого 
обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням. 

Наслідками неповідомлення боржника є відповідальність нового кредитора                         
за ризик настання несприятливих для нього наслідків і визнання виконання боржником 
зобов'язання первинному кредитору належним. 

Неповідомлення боржника про заміну кредитора не тягне за собою відмову у позові 
новому кредитору, а може впливати на визначення розміру боргу перед новим 
кредитором у випадку проведення виконання попередньому або ж свідчити про 
прострочення кредитора. Тобто факт неповідомлення боржника про уступку права 
вимоги новому кредитору за умови невиконання боржником грошового зобов'язання                 
не є підставою для звільнення боржника від виконання зобов'язань. 

З огляду на викладене, саме по собі неповідомлення позичальника про уступку 
права вимоги, на що посилається ОСОБА_3, не припиняє зобов'язань сторін за кредитним 
договором і не може бути підставою для відмови у стягненні заборгованості                                   
за кредитним договором на користь нового кредитора.  

 
Детальніше з текстом у постанові КЦС ВС від 06 лютого 2018 року у справі № 278/1679/13-ц: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72124142. 
Аналогічний правовий висновок міститься постанови КЦС ВС від 6 лютого 2019 року у справі                                    

№ 361/2105/16-ц можна ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79805884. 
 
Якщо боржник не сплачував заборгованість за кредитним договором ні новому,                 

ні старому кредитору, унаслідок чого в останнього утворилася заборгованість, 
правильним є стягнення заборгованості на користь нового кредитора, оскільки 
неповідомлення боржника про зміну кредитора не звільняє його від обов’язку погашення 
кредиту взагалі 

6 лютого 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду за позовом ТОВ «ФК «Омега» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843581/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843581
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843583/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843583
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843585/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843585
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72124142
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79805884
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стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет 
іпотеки. 

Відповідно до фактичних обставин справи, між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_1 
укладено кредитний договір, за умовами якого позичальник отримав кредит у розмірі              
35 800 доларів США на строк до 01 лютого 2027 року. Внаслідок укладення декількох 
договорів факторингу право вимоги до відповідачів за кредитним договором, 
договорами іпотеки та поруки перейшло до ТОВ «ФК «Омега» 

За результатами касаційного перегляду справи Верховний Суд у складі колегії 
суддів Касаційного цивільного суду дійшов таких висновків. 

Відповідно до статті 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється 
без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник 
не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе 
ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником 
свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням. 

У частині другій статті 517 ЦК України передбачено, що боржник має право                            
не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів 
переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні. 

За висновками Верховного Суду України, що викладені у постанові № 6-979цс15 від 
23 вересня 2015 року, боржник, який не отримав повідомлення про передачу права 
вимоги іншій особі, не позбавляється обов'язку погашення заборгованості, а лише має 
право на погашення заборгованості первісному кредитору і таке виконання є належним. 

Якщо боржник не сплачував заборгованість за кредитним договором ні новому,                 
ні старому кредитору, внаслідок чого в останнього утворилася заборгованість, 
правильним є стягнення заборгованості на користь нового кредитора, оскільки 
неповідомлення боржника про зміну кредитора не звільняє його від обов'язку погашення 
кредиту взагалі. 

Доказів належного виконання кредитного зобов'язання ОСОБА_1 на користь 
первісного кредитора ВАТ «Кредобанк» матеріали справи не містять, а тому колегія 
суддів погоджується із висновками апеляційного суду щодо належності позивача                  
у справі та стягнення боргу на його користь. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 06 лютого 2019 року у справі № 667/11010/14-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79846414. 
 
У разі погодження в кредитному договорі порядку підвищення відсоткової ставки              

за ініціативи банку боржник вважається належно повідомленим про збільшення розміру 
відсоткової ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, 
якщо банк не лише відправив на адресу такого боржника листа про зміну умов 
кредитного договору, а й довів факт його вручення адресатові  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843585/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843585
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843586/ed_2019_02_04/pravo1/T030435.html?pravo=1#843586
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79846414
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25 листопада 2019 року Верховний Суд у складі постійної колегії суддів Третьої 
судової палати Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом                                     
ПАТ «Ідея Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Судами встановлено, що між позивачем та відповідачем укладено кредитний 
договір, за умовами якого відповідач отримала кредитні кошти на купівлю транспортного 
засобу, який належить відповідачу на праві приватної власності. Відповідач належним 
чином умови договору не виконувала, внаслідок чого утворилася заборгованість. 
Відповідач не заперечувала факту наявності заборгованості, проте, не погоджувалася             
з розміром такої заборгованості. 

Апеляційний суд, змінюючи рішення суду першої інстанції в частині розміру 
нарахованої суми заборгованості, виходив з того, що позивачем був наданий 
неправильний розрахунок заборгованості, здійснений з урахуванням підвищення 
відсоткової ставки з 21,99 до 25,94%, оскільки позивачем не було доведено факту 
вручення боржнику повідомлення про зміну процентної ставки. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду погодився                     
з вказаними висновками суду апеляційної інстанції з огляду на таке. 

У разі підвищення банком процентної ставки з’ясуванню підлягає визначена 
договором процедура підвищення процентної ставки (повідомлення позичальника                    
чи підписання додаткової угоди тощо); дії позичальника щодо прийняття пропозиції 
кредитора тощо. 

Боржник вважається належно повідомленим про збільшення розміру процентної 
ставки за користування кредитом в односторонньому порядку в тому разі, якщо банк                
не лише відправив на адресу такого боржника листа про зміну умов кредитного договору, 
а й довів факт його вручення адресатові під розписку. 

Відповідно до параграфу 8 кредитного договору сторони погодили можливість                  
та порядок підвищення відсоткової ставки за ініціативи Банку, зокрема, встановлено,             
що Банк за умови зміни будь-якого з погодженого переліку факторів, має право 
ініціювати перед позичальником перегляд (зміну) процентної ставки, встановленої 
договором. Сторони досягли згоди, що необхідним і достатнім підтвердженням 
отримання позичальником повідомлення Банку є бланк-повідомлення про вручення 
поштового відправлення з відміткою про вручення. 

В матеріалах справи наявні докази відправлення такого роду повідомлення 
боржнику, але факт отримання повідомлення боржником Банк не довів. 

Таким чином, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про те,                    
що заборгованість щодо сплати відсотків за користування кредитними коштами 
необхідно обчислити з урахуванням лише первісно встановленої відсоткової ставки                      
у розмірі 21,99%, а ставку 25,94% не слід брати до уваги, оскільки боржник про зміну 
відсоткової ставки не була сповіщена належним чином. 
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Аналогічну правову позицію з питання щодо повідомлення боржника про зміну 
відсоткової ставки висловив Верховний Суд України в постанові від 14 грудня 2016 року 
у справі № 6-2315цс16. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 25 листопада 2019 року у справі № 727/6738/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86105218. 
Аналогічний правовий висновок викладений у постанові КЦС ВС від 05 лютого 2020 року у справі                              

№ 757/31129/18: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87581142. 
 
Для припинення кредитного зобов’язання переданням відступного необхідна 

сукупність кількох умов, зокрема: згода сторін на таке припинення; узгодження 
сторонами розміру, строків і порядку передання відступного; факт передання боржником 
кредиторові відступного. Відступне має бути оформлене договором, у якому вказуються 
розмір відступного, порядок та строк його надання 

12 квітня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом ОСОБА_4                                                          
до ПАТ «Альфа-Банк» про визнання удаваним правочину та визнання укладеною угоди 
про припинення кредитного зобов'язання передачею позичальником відступного. 

Суди встановили, що між позивачем та ПАТ «Альфа-Банк» укладено кредитний 
договір. Проте, у зв'язку з погіршенням фінансового становища вона своєчасно                            
не виконувала умови кредитного договору, допустивши заборгованість, у зв'язку з чим               
у рахунок погашення заборгованості нею було передано банку для подальшої реалізації 
квартиру. Кошти від реалізації квартири не були достатніми для погашення 
заборгованості, у зв'язку з чим відповідач запропонував змінити первісний спосіб 
виконання зобов'язання за кредитним договором, а саме на виконання договору шляхом 
передачі банку відступного в грошовій формі у сумі 10 000,00 дол. США та 99,66 грн 
судових витрат, та гарантував у такому випадку припинення зобов'язань за кредитним 
договором. На момент оформлення угоди відповідач надав для підписання додаткову 
угоду до кредитного договору, за якою останній залишив за собою право звільнити її від 
подальшого виконання зобов'язань за кредитним договором на підставі статті 605 ЦК 
України. Разом з цим ця угода не містила положень щодо припинення зобов'язань                       
за кредитним договором шляхом сплати відступного чи прощенням боргу кредитором. 

Апеляційний суд, відмовляючи у задоволенні позову, виходив з того, що позивачем 
не було надано доказів на підтвердження того, що боржник замінив первісний предмет 
виконання іншим предметом, матеріали справи свідчать про відсутність доказів                         
на підтвердження того, що при укладенні додаткової угоди її сторони приховали інший 
правочин, а саме те, що їх фактичні відносини припинилися внаслідок передання 
кредиторові позичальником коштів, які є відступними. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86105218
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843676/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843676
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843676/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843676
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За результатами розгляду Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 
цивільного суду прийняв постанову, в якій зазначив таке. 

Згідно із статтею 600 ЦК України зобов'язання припиняється за згодою сторін 
внаслідок передання боржником кредиторові відступного (грошей, іншого майна тощо). 
Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами. 

Для припинення зобов'язання переданням відступного необхідна сукупність кількох 
умов, зокрема: згода сторін на таке припинення; узгодження сторонами розміру, строків 
і порядку передання відступного; факт передання боржником кредиторові відступного. 

Обов'язковість досягнення згоди щодо припинення зобов'язань відступним тягне            
за собою необхідність відповідної фіксації такої згоди. Відступне має бути оформлене 
договором, в якому вказуються розмір відступного, порядок та строк його надання. 

Таким чином апеляційний суд, урахувавши наведені норми матеріального права, 
дослідивши надані сторонами докази, дійшов обґрунтованого висновку, що позивачем             
не було надано доказів на підтвердження того, що боржник замінив первісний предмет 
виконання іншим предметом, причому таким, який не передбачався/узгоджувався 
сторонами раніше при укладенні первісного договору, сплативши 10 000,00 дол. США                
та 99,66 грн, та те, що фактичні відносини припинилися внаслідок передання кредиторові 
позичальником коштів, які є відступними, а не сплачені в рахунок погашення частини 
заборгованості за кредитним договором. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 12 квітня 2018 року у справі № 761/37012/15-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73437966. 
Аналогічний правовий висновок викладений у постанові КЦС ВС від 23 вересня 2020 року у справі                         

№ 497/1085/16-ц: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91958372. 
 
У разі незарахування банком чергових платежів, перерахованих боржником                     

на виконання умов кредитного договору, порушене право боржника підлягає захисту 
судом шляхом припинення кредитного зобов’язання повністю або частково на підставі 
пункту 7 частини другої статті 16 ЦК України 

10 жовтня 2019 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду розглянув справу за позовом ОСОБА_1 до ПАТ «Дельта Банк», треті 
особи: відділ з розвитку підприємництва та захисту прав споживачів виконкому 
Мелітопольської міської ради, УДППЗ «Укрпошта», про спонукання до виконання умов 
кредитного договору та перерахунку сплачених грошових коштів у відповідності до умов 
кредитного договору. 

Суди встановили, що за кредитним договором, укладеним між сторонами, 
погашення кредитної заборгованості позивач зобов’язалася здійснювати щомісячно                  
не пізніше 20 числа кожного місяця, шляхом зарахування суми грошових коштів у сумі 
267 грн відповідно до графіку платежів. 02 березня 2015 року через УДППЗ «Укрпошта» 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843671/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843671
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73437966
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843047/ed_2019_09_20/pravo1/T030435.html?pravo=1#843047
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ОСОБА_1 здійснила платіж на суму 267 грн. УДППЗ «Укрпошта» виконало взяті на себе 
зобов’язання із приводу надання послуг щодо перерахунку коштів на розрахунковий 
рахунок ПАТ «Дельта Банк» у повному обсязі, однак останній не виконав платіжні 
доручення та не зарахував на свої рахунки кошти позивача, в результаті чого позивачу 
були нараховані додаткові кошти, нарахування яких передбачене у випадку порушення 
умов договору щодо своєчасного погашення заборгованості. 

Суди попередніх інстанцій позовні вимоги задовольнили, посилаючись на те,                      
що наявність у позивача оригіналу квитанції про сплату 267 грн через відділення         
УДППЗ «Укрпошта» свідчить про належне виконання ним умов кредитного договору 
щодо своєчасного погашення боргу відповідно до Закону України «Про платіжні системи 
та переказ коштів в Україні», а тому нарахування банком штрафних санкцій та вимога 
сплатити кредит повторно є безпідставними, а позов таким, що підлягає задоволенню. 

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду не погодився 
з доводами судів першої та апеляційної інстанції та прийняв постанову, в якій зазначив 
таке. 

Кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений 
законом. Тому, виходячи із загальних засад цивільного законодавства, у разі невизнання 
кредитором права боржника на припинення зобов’язання повністю або частково таке 
право підлягає захисту судом за позовом боржника шляхом припинення 
правовідношення повністю або частково на підставі пункту 7 частини 2 статті 16                        
ЦК України. 

Критерії правомірності примусу суб’єкта цивільного права до певних дій 
(бездіяльності) пов’язуються з тим, що відповідні дії (бездіяльність) мають бути 
обов’язковими для такого суб’єкта. Тлумачення статей 14, 16 ЦК України дозволяє 
зробити висновок, що не є ефективним способом захисту визнання неправомірними дій 
в частині не зарахування сплати, зобов’язання зарахувати перераховані щомісячні 
платежі, скасування та списання безнадійної заборгованості, зобов’язання скасувати 
суму пені, заборона здійснювати подальше нарахування пені та/або штрафів на основну 
суму заборгованості із зобов’язань за кредитним договором, зобов’язання вчинити дії                
із скасування нарахування відсотків за користування кредитом та штрафних санкцій, 
зобов’язання скасувати незаконно нараховані штрафні санкції за несвоєчасну здійснену 
оплату, оскільки не передбачають відповідного обов’язку іншого суб’єкта цивільного 
правовідношення та не забезпечують відновлення прав особи, що заявляє такі вимоги. 

Оскільки ОСОБА_1 сплатила черговий платіж 02 березня 2015 року у сумі 267 грн 
відповідно до кредитного договору, а також продовжувала сплачувати щомісячні платежі 
за період з квітня 2015 по жовтень 2015 у сумі 1 869 грн за кредитним договором, а ПАТ 
«Дельта Банк» не зарахував зазначені платежі на тіло кредиту, то порушене право 
ОСОБА_1 підлягає захисту шляхом визнання припиненим зобов’язання за кредитним 
договором в частині сплати тіла кредиту в сумі 267 грн, сплаченого 02 березня 2015 року 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_07/pravo1/T012346.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_07/pravo1/T012346.html?pravo=1
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843047/ed_2019_09_20/pravo1/T030435.html?pravo=1#843047
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відповідно до кредитного договору, та визнання припиненим зобов’язання за кредитним 
договором в частині сплати тіла кредиту в сумі 1 869 грн за період з квітня 2015 року                
по жовтень 2015 року у сумі за кредитним договором на тіло кредиту. 

Суди встановили, що  незарахування  на рахунок ПАТ «Дельта Банк» чергового платежу 
ОСОБА_1 від 02 березня 2015 року за кредитним договором відбулося по суті із вини УДППЗ 
«Укрпошта», що підтверджується також постановою Київського апеляційного 
господарського суду від 30 січня 2018 року у справі № 910/18795/15. 

За таких обставин, Об’єднана палата погоджується з висновками судів, що притягнення 
ОСОБА_1 до відповідальності у вигляді неустойки суперечить принципу добросовісності,             
і така підстава для нарахування неустойки не передбачена кредитним договором, укладеним 
між ОСОБА_1 та ПАТ «Дельта банк». 

Нарахування позивачу пені (штрафу тощо) є лише попередньою фіксацією факту 
порушення цивільно-правових зобов’язань, яка безпосередньо не впливає на права 
позивача. Відповідний розрахунок може бути письмовим доказом, який у разі виникнення 
спору між сторонами повинен оцінюватися судом відповідно до вимог процесуального 
законодавства. 

 
Детальніше з текстом постанови ОП КЦС ВС від 10 жовтня 2019 року у справі № 320/8618/15-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85110992. 
Аналогічний правовий висновок викладений у постанові КЦС ВС від 05 серпня 2020 року у справі                          

№ 712/9613/15-ц: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90905773. 
 
У разі, якщо зобов’язання сторін за договорами підлягають виконанню в різних 

валютах (євро та долар США), зустрічне зарахування однорідних вимог є неможливим  

19 грудня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 
господарського суду розглянув справу за позовом ПАТ "Дельта Банк", правонаступником 
якого є ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", до ТОВ "Танк Транс" про визнання недійсним 
одностороннього правочину – заяви ТОВ "Танк Транс" від 23.02.2015 про припинення 
зобов’язання зарахуванням зустрічних вимог. 

Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з того,                       
що спірний односторонній правочин не відповідає вимогам статті 601 Цивільного кодексу 
України, оскільки зустрічні вимоги ТОВ "Танк Транс" і ПАТ "Дельта Банк" підлягають 
виконанню у різних валютах – євро та доларах США, відповідно, такі вимоги не можна 
вважати однорідними з огляду на те, що євро та долар США (хоч і є грошовими коштами) 
є різними валютами. 

За результатами розгляду справи Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 
господарського суду прийняв постанову, в якій зазначив таке. 

Згідно зі статтею 601 Цивільного кодексу України зобов’язання припиняється 
зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/85110992
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843672/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843672
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843672/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843672
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843672/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843672


 

22     
 

Дайджест судової практики ВС у справах, пов’язаних із виконанням кредитних зобов’язань 

строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. 
Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін. 

Виходячи із зазначеного, вимоги, які можуть підлягати зарахуванню, мають бути 
зустрічними (кредитор за одним зобов’язанням є боржником за іншим, а боржник                      
за першим зобов’язанням є кредитором за другим); однорідними (зараховуватися 
можуть вимоги про передачу речей одного роду); строк виконання таких вимог настав,          
не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги. 

Правило про однорідність вимог поширюється на їх правову природу, але                        
не стосується підстави виникнення таких вимог. Допускається зарахування однорідних 
вимог, які випливають з різних підстав (різних договорів тощо). 

У справі, яка переглядається, суди попередніх інстанцій встановили, що спірна заява 
стосується зустрічного зарахування вимог, які виникли на підставі договору кредитної 
лінії (за яким позивач є кредитором, а відповідач - боржником на загальну суму                           
36 834 160,99 євро), а також вимог за договором банківського рахунку (за яким відповідач 
є кредитором, а позивач - боржником на загальну суму 13 039 335,34 доларів США). 

За змістом статті 184 Цивільного кодексу України річ є визначеною родовими 
ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється 
числом, вагою, мірою. 

Умовами договору кредитної лінії сторони узгодили те, що погашення кредиту 
здійснюється саме в наданій валюті (євро) згідно графіку. Тобто умовами виконання 
зобов’язань з повернення кредиту за цими договорами не передбачено отримання 
банком відповідних платежів у доларах США. 

Натомість, за договором банківського рахунку банком відкрито клієнту рахунок                   
у доларах США, право вимоги за яким відступлені відповідачеві у цій справі. 

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх 
інстанцій про те, що оскільки у цій справі зобов’язання сторін за договором кредитної лінії 
та договором банківського рахунку підлягають виконанню у різних валютах - євро                       
та доларах США, відповідно, такі вимоги не можна вважати однорідними з огляду на те, 
що євро та долар США (хоч і є грошовими коштами) є різними валютами, які згідно                      
з умовами вказаних договорів не є рівнозначними. 

З огляду на викладене, зарахування таких зустрічних вимог за відповідним 
одностороннім правочином не відповідає статті 601 Цивільного кодексу України. 

 
Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19 грудня 2019 року у справі № 914/108/16 можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86503542. 
 

5. Розрахунок розміру заборгованості за кредитним договором 

Після спливу визначеного договором строку кредитування чи в разі пред’явлення до 
позичальника вимоги згідно із частиною другою статті 1050 ЦК України право 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843219/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843219
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кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом, а також 
обумовлену в договорі неустойку припиняється. Права та інтереси кредитора                               
в охоронних правовідносинах забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України 

28 березня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Відповідно до обставин справи, позивач і відповідач уклали кредитний договір, за 
умовами якого відповідач отримав кошти з кінцевим терміном повернення – 3 червня 
2008 року. Оскільки відповідач зобов'язання за договором не виконував, у нього виникла 
заборгованість за кредитом,  відсотками, пенею та штраф. 

За результатами касаційного перегляду справи Велика Палата Верховного Суду  
зазначила таке. 

За умовами договору сторони погодили щомісячну сплату відсотків за кредитом на 
суму залишку заборгованості за кредитом. 

Відтак, у межах строку кредитування до 3 червня 2008 року відповідач мав, зокрема, 
повертати позивачеві кредит і сплачувати проценти періодичними (щомісячними) 
платежами. Починаючи з 4 червня           2008 року, відповідач мав обов'язок незалежно 
від пред'явлення вимоги позивачем повернути всю заборгованість за договором, а не 
вносити її періодичними платежами, оскільки останні були розраховані у межах строку 
кредитування. 

Отже, припис абзацу 2 частини першої статті 1048 ЦК України про щомісячну виплату 
процентів до дня повернення позики у разі відсутності іншої домовленості сторін може 
бути застосований лише у межах погодженого сторонами строку кредитування. 

Враховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду вважає, що право 
кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється 
після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред'явлення до 
позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України. В охоронних 
правовідносинах права та інтереси позивача забезпечені частиною другою статті 625             
ЦК України, яка регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання. 

З огляду на вказане Велика Палата Верховного Суду відхиляє аргументи позивача 
про те, що на підставі статті 599 та частини четвертої статті 631 ЦК України він мав право 
нараховувати передбачені договором проценти до повного погашення заборгованості за 
кредитом. 

Позовна вимога про стягнення неустойки може бути додатковою як до вимоги про 
стягнення заборгованості за кредитом, так і до вимоги про стягнення процентів за 
кредитом. 

Суд апеляційної інстанції встановив факт пропуску позивачем позовної давності, 
зокрема, щодо вимоги про стягнення з відповідача заборгованості за кредитом. Крім 
того, оскільки після спливу визначеного договором строку кредитування право позивача 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844142/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#844142
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843670/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843670
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843704/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843704
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нараховувати проценти за кредитом припинилося, то спливла і позовна давність за 
вимогою про сплату процентів за цим кредитом. 

Оскільки позовна давність до основної вимоги спливла до звернення позивача до 
суду, вважається, що позовна давність спливла і до додаткової його вимоги про 
стягнення з відповідача штрафу та пені. Відтак, не може бути стягнута неустойка, 
нарахована на суму заборгованості за вимогами, щодо яких позовна давність була 
пропущена. 

Крім того, оскільки право позивача нараховувати проценти за кредитом 
припинилося зі спливом строку кредитування, то необґрунтованою є вимога позивача 
про стягнення нарахованої на проценти неустойки за один рік до його звернення до суду. 

 
Детальніше з текстом ВП ВС від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12 можна ознайомитися за 

посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74838904. 
 
З моменту розірвання кредитного договору в позичальника залишається обов’язок 

повернути кредитодавцеві заборгованість, нараховану за цим договором станом на день 
його розірвання, а кредитодавець втрачає право нараховувати передбачені кредитним 
договором проценти та неустойку за період після розірвання цього договору. Права                     
й інтереси кредитодавця у правовідносинах з позичальником після розірвання 
кредитного договору забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України 

13 червня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ОСОБА_3 про звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Суди встановили, що 27 березня 2007 року позивач і позичальник уклали кредитний 
договір, за умовами якого позичальник отримала кредит у розмірі 40 000 доларів США до 
26 березня 2022 року. Цього ж дня для забезпечення виконання зобов'язань за 
кредитним договором сторони уклали договір поруки, а також договір іпотеки, відповідно 
до умов якого відповідач передала позивачеві в іпотеку предмет іпотеки. Позичальник 
зобов'язання належно не виконувала, внаслідок чого утворилася заборгованість. 
Рішенням суду кредитний договір між сторонами розірвано і стягнуто солідарно                           
з позичальника та поручителів заборгованість у розмірі 338 817,15 грн. Вказане судове 
рішення не виконувалося, з огляду на що станом на 26 травня 2015 року заборгованість 
за кредитним договором склала 4 533 852,80 грн, для погашення якої позивач звернувся 
до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки. 

За результатами розгляду Велика Палата Верховного Суду прийняла постанову,                  
в якій зазначила таке. 

Якщо кредитний договір розірвано у судовому порядку, суд, який розглядає справу, 
пов'язану з невиконанням зобов'язання за цим договором, зокрема про звернення 
стягнення на предмет іпотеки, переданий в іпотеку поручителем, зобов'язаний надати 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74838904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
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оцінку встановленим рішенням суду обставинам щодо розірвання кредитного договору 
та наслідкам такого розірвання. 

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються (частина друга статті 
653 ЦК України). Якщо договір розривається у судовому порядку, зобов'язання 
припиняється з моменту набрання рішенням суду про розірвання договору законної сили 
(частина третя цієї статті). 

Отже, розірвання кредитного договору припиняє його дію на майбутнє, але не 
впливає на факти укладення та дії цього договору включно до моменту його розірвання. 
Тому з моменту розірвання кредитного договору у позичальника залишається обов'язок 
повернути позивачеві заборгованість, нараховану за цим договором станом на день його 
розірвання, а кредитодавець втрачає право нараховувати передбачені кредитним 
договором проценти та неустойку за період після розірвання цього договору. Права              
й інтереси кредитодавця у правовідносинах з позичальником після розірвання 
кредитного договору забезпечені частиною другою статті 625 ЦК України, яка 
регламентує наслідки прострочення виконання грошового зобов'язання (див. також 
постанову Великої Палати Верховного Суду від 28 березня 2018 року у справі                                    
№ 444/9519/12). 

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду шляхом конкретизації відступила від 
висновків Верховного Суду України, викладених у постанові від 9 вересня 2015 року                       
у справі № 6-939цс15 про те, що після розірвання кредитного договору з огляду на те, що 
кредитор повністю виконав умови договору до його розірвання, не припиняються окремі 
зобов'язання сторін, спеціально передбачені для застосування на випадок порушення 
зобов'язань і після розірвання договору.  

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 13 червня 2018 року у справі № 548/981/15-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75133502. 
 

Наявність судового рішення про дострокове задоволення вимог кредитора щодо 
всієї суми заборгованості, яке боржник виконав не в повному обсязі, не є підставою для 
нарахування процентів та пені за кредитним договором, а є підставою виникнення права 
на отримання гарантій належного виконання зобов’язання відповідно до частини другої 
статті 625 ЦК України 

4 липня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ТОВ «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним 
договором; за зустрічним позовом ОСОБА_3 до ТОВ «Кредитні ініціативи», ПАТ «Омега 
Банк» про визнання договору поруки припиненим. 

Суди встановили, що рішенням суду вже було достроково стягнуто заборгованість 
за кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, однак коштів, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843727/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843727
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843727/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843727
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75133502
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отриманих від продажу предмета іпотеки, виявилося недостатньо для повного 
задоволення вимог кредитора. 

У зв'язку з існуванням частини непогашеної заборгованості за кредитним 
договором ТОВ «Кредитні ініціативи» звернулося до суду з указаним позовом про 
солідарне стягнення з боржника та поручителя неповернутої суми тіла кредиту                              
та передбачених кредитним договором процентів за користування коштами, а також пені 
за несвоєчасне виконання його умов. 

За результатами касаційного перегляду справи Велика Палата Верховного Суду 
дійшла таких висновків. 

Позивач використав право вимагати дострокового повернення усієї суми кредиту, 
що залишилася несплаченою, а також сплати процентів, належних йому відповідно до 
статті 1048 ЦК України, та пені за порушення умов договору, шляхом стягнення цих коштів 
у судовому порядку за рахунок переданого в іпотеку майна. 

Такими діями кредитор на власний розсуд змінив умови основного зобов'язання 
щодо строку дії договору, періодичності платежів, порядку сплати процентів за 
користування кредитом, із чим погодився й суд, який задовольнив позовні вимоги                   
ПАТ «Сведбанк». 

У такому випадку має застосовуватися вимога про сплату процентів від суми 
позики, передбачена частиною першою статті 1048 ЦК України, до дня, встановленого 
кредитором у вимозі про дострокове повернення кредиту шляхом звернення стягнення 
на предмет іпотеки. 

За змістом частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив 
виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму 
боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 
три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений 
договором або законом. 

Велика Палата Верховного Суду вважає, що наявність судового рішення про 
дострокове задоволення вимог кредитора щодо всієї суми заборгованості, яке боржник 
виконав не в повному обсязі, не є підставою для нарахування процентів та пені за 
кредитним договором, який у цій частині змінений кредитором, що засвідчено в судовому 
рішенні, а отже, строк дії договору змінився з тридцятого дня з дати, зазначеної на 
квитанції, яка надається банку відділенням зв'язку при відправленні позичальнику листа 
з вимогою про дострокове повернення кредиту, сплату процентів за користування ним з 
повідомленням про вручення, і вважається таким, що має бути виконаним у повному 
обсязі. 

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку, 
викладеного у постанові Верховного Суду України від 23 вересня 2015 року у справі                     
№ 6-1206цс15, відповідно до якого наявність судового рішення про задоволення вимог 
кредитора, яке боржник не виконав, не припиняє правовідносини сторін кредитного 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_06_17/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_06_17/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
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договору, не звільняє боржника та поручителя від відповідальності за невиконання 
грошового зобов'язання й не позбавляє права на отримання штрафних санкцій, 
передбачених умовами договору та ЦК України. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС  від 4 липня 2018 року у справі № 310/11534/13-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75287282. 
 
У разі прострочення боржником умова договору про право банку нараховувати 

проценти за користування кредитом по день повного погашення заборгованості не може 
бути підставою для нарахування процентів за частиною першою статті 1048 ЦК України. 

За період до прострочення виконання зобов’язання боржником підлягають 
стягненню проценти від суми позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини 
першої статті 1048 ЦК України як плата за надану позику (кредит), а за період після такого 
прострочення підлягають стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 
625 ЦК України як грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові в разі 
порушення боржником зобов’язання 

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за заявою ТОВ «Спільне 
українсько-російське підприємство «Орма-Олімп» до ТОВ «Спільне українсько-польське 
підприємство «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ» про банкрутство. 

ПAT «Ощадбанк» та ПП «Спецзовнішкомплект» (позичальник) уклали договір 
кредитної лінії. Банк, позичальник та ТОВ «Ай.Ті.Джі-Інвест» (поручитель) уклали договір 
поруки. 

Кредитним договором передбачено, що проценти нараховуються, починаючи                          
з першого дня видачі кредиту, та до повного погашення заборгованості за цим 
договором. 

Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 10 травня 2016 року                   
у справі № 912/1543/16, серед іншого, стягнуто з ПП «Спецзовнішкомплект» на користь 
ПАТ «Ощадбанк» 76 540 230,68 грн боргу за кредитним договором. 

16 березня 2018 року на веб-сайті Вищого господарського суду України офіційно 
оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури ТОВ «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ».  

7 травня 2018 року до господарського суду надійшла заява № 55/2-08/649 від                        
3 травня 2018 року кредитора (ПАТ «Ощадбанк») про визнання поточних грошових вимог 
до банкрута в сумі 15 866 744,26 грн. 

ПАТ «Ощадбанк» звернувся із заявою про визнання грошових вимог (поточні 
вимоги) посилаючись на те, що під час проведення процедур банкрутства за період з дати 
порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «АЙ.ТІ.ДЖІ-ІНВЕСТ» – 5 квітня 
2016 року по 15 березня 2018 року включно, тобто до дня визнання боржника банкрутом, 
кредитором ПАТ «Ощадбанк» донараховано 12 335 498,55 грн загальної заборгованості 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_06_17/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75287282
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2020_02_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2020_02_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2020_02_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
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за процентами та 3 531 245,71 грн штрафних санкцій на такі проценти, в тому числі:                        
1 394 309,76 грн – загальна сума пені, 376 392,51 грн – загальна сума 3% річних від 
прострочених сум заборгованості та 1 760 543,44 грн – загальна сума втрат від інфляції, 
оскільки кредитним договором передбачено, що проценти за кредитом нараховуються 
до повного погашення заборгованості за цим договором. 

За частиною першою статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання 
від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або 
законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором <…>. 

За змістом частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму 
боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 
три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений 
договором або законом. Тобто законодавство встановлює наслідки як надання 
можливості правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу в межах дії 
договору, так і наслідки прострочення грошового зобов’язання, коли боржник повинен 
сплатити гроші, але неправомірно не сплачує їх, тому підстави для застосування аналогії 
закону відсутні. 

У постановах Великої Палати Верховного Суду уже неодноразово вказувалося на те, 
що цивільне законодавство передбачає як випадки, коли боржник правомірно 
користується наданими йому коштами та має право не сплачувати кредитору свій борг 
протягом певного узгодженого часу, так і випадки, коли боржник повинен сплатити борг 
кредитору, однак не сплачує коштів, користуючись ними протягом певного строку 
неправомірно. 

Оскільки поведінка боржника не може бути одночасно правомірною та 
неправомірною, то регулятивна норма частини першої статті 1048 ЦК України і охоронна 
норма частини другої статті 625 цього Кодексу не можуть застосовуватись одночасно. 
Тому за період до прострочення боржника підлягають стягненню проценти від суми 
позики (кредиту) відповідно до умов договору та частини першої статті 1048 ЦК України 
як плата за надану позику (кредит), а за період після такого прострочення підлягають 
стягненню річні проценти відповідно до частини другої статті 625 ЦК України як грошова 
сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником 
зобов’язання, тобто як міра відповідальності за порушення грошового зобов’язання. 

Така правова позиція щодо правильного застосування норм права підлягає 
врахуванню у справі про банкрутство в разі подання заяви кредитора з грошовими 
вимогами до боржника як на стадії розпорядження майном боржника, так і на стадії 
ліквідаційної процедури, з урахуванням перебування в цей час боржника в особливому 
правовому становищі, зокрема і щодо дії мораторію на задоволення вимог конкурсних 
кредиторів. 
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Як встановлено судами у цій справі, згідно з кредитним договором кредитної лінії 
ПАТ «Ощадбанк» надало кредит ПП «Спецзовнішкомплект» з остаточним терміном 
повернення не пізніше 6 жовтня 2015 року. Також рішенням Господарського суду 
Кіровоградської області від 10 травня 2016 року у справі № 912/1543/16 установлено, що 
до настання зазначеної дати кредитор використав своє право вимагати дострокового 
повернення кредиту позичальником. 

Отже, строк кредитування відповідача є таким, що закінчився, як і його право 
законно користуватися позиченими коштами, а тому вимога ПАТ «Ощадбанк» про 
визнання поточних грошових вимог, а саме процентів за користування кредитом за 
період з 5 квітня 2016 року по 15 березня 2018 року, обґрунтовано відхилена судами. 
Відповідно, не підлягають задоволенню і вимоги про визнання нарахувань за цими 
процентами. 

Водночас, у постанові від 13 грудня 2018 року у справі № 913/11/18 за позовом                
ПАТ «Ощадбанк» про стягнення процентів за кредитом, нарахованих поза межами строку 
кредитування на підставі частини першої статті 1048 ЦК України, Касаційний 
господарський суд у складі Верховного Суду вказав про те, що сторонами у кредитному 
договорі з урахуванням принципу свободи договору  передбачено іншу домовленість, яка, 
на відміну від загального правила щомісячної виплати процентів лише у межах 
погодженого сторонами строку кредитування, встановленого статтею 1048 ЦК України, 
допускає нарахування банком процентів за користування кредитом по день повного 
погашення заборгованості. 

Таким чином, за подібних правовідносин Касаційний господарський суд у складі 
Верховного Суду дійшов протилежних висновків щодо можливості нарахування 
процентів за частиною першою статті 1048 ЦК України у випадку прострочення 
боржником, тобто неналежного виконання грошового зобов’язання. 

Разом з тим Велика Палата Верховного Суду відзначає, що тлумачення умов 
укладеного сторонами справи договору щодо наслідків порушення відповідачем строків 
повернення позичених коштів має здійснюватися у системному взаємозв’язку                             
з положеннями чинного законодавства, які регулюють загальні засади та умови 
настання цивільно-правової відповідальності, в тому числі за порушення грошового 
зобов’язання, враховуючи, що за пунктом 22 частини першої статті 92 Конституції України 
засади цивільно-правової відповідальності визначаються виключно законами України. 

З огляду на викладене, Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне 
відступити від висновку, викладеного Касаційним господарським судом у складі 
Верховного Суду у постанові від 13 грудня 2018 року у справі № 913/11/18, щодо 
застосування норм права у подібних правовідносинах. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 4 лютого 2020 року у справі № 912/1120/16 можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89083008. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_315/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#315
http://reyestr.court.gov.ua/Review/89083008
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Несвоєчасне й неповне зарахування банківською установою коштів, унесених 
позичальником для погашення заборгованості за кредитним договором, є підставою для 
застосування щодо банку наслідків, передбачених статтею 625 ЦК України 

01 липня 2020 року Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду розглянув 
справу за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до ПАТ «Державний ощадний банк України» (далі – 
ПАТ «Ощадбанк») про стягнення збитків та відшкодування моральної шкоди.  

Суди встановили, що у квітні 2012 року між ОСОБА_1 та ПАТ «Ощадбанк» укладено 
договір про іпотечний кредит,. На забезпечення виконання зобов'язань за цим договором 
між банком та ОСОБА_2 укладено договір поруки,  

29 листопада 2012 року позивачка здійснила платіж у розмірі 36 774,50 грн, але банк 
зарахував у рахунок погашення заборгованості лише 15 000 грн. У зв’язку з незгодою 
щодо незарахування банком суми коштів у повному розмірі, які були внесені, 
позичальниця звернулася до суду за захистом своїх порушених прав. Після зобов’язання 
на підставі преюдиційного рішення Дніпровського районного суду м. Херсона від                          
04 лютого 2014 року банк у березні 2014 року зарахував на рахунок погашення боргу 
позивачки решту внесених нею коштів у розмірі 21 774,50 грн. 

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні 
позову про стягнення збитків та відшкодування моральної шкоди, оскільки спірну суму 
банк зарахував, хоча й після набрання рішенням Дніпровського районного суду                              
м. Херсона від 04 лютого 2014 року законної сили. 

Колегія суддів Касаційного цивільного суду не погодилася з висновками попередніх 
судів з огляду на таке.  

Відповідно до частини другої статті 1068 ЦК України банк зобов’язаний зарахувати 
грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку 
відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором 
банківського рахунка або законом.  

Згідно зі статтею 1073 ЦК України у разі несвоєчасного зарахування на рахунок 
грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка 
клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових 
коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати 
відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та 
відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.  

Частиною першою статті 623 ЦК України передбачено, що боржник, який порушив 
зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Відповідно до частини 
другої статті 625 цього Кодексу боржник, який прострочив виконання грошового 
зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від 
простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або 
законом.  
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Таким чином, суди попередніх інстанцій не надали належної правової оцінки тому, 
що протягом певного періоду часу банк безпідставно користувався сумою грошових 
коштів у розмірі 21 774,50 грн, які належать позичальниці, при повному погашенні 
кредиту, тому на підставі частини другої статті 625 ЦК України банк має сплатити суму за 
прострочення виконання грошового зобов’язання на користь позичальника.  

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 01 липня 2020 року у справі № 666/6436/15-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/90202449. 
 
Підписана анкета-заява про приєднання до Умов та правил надання банківських 

послуг за відсутності домовленості сторін про сплату відсотків за користування 
кредитними коштами, пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту не може 
розцінюватися як частина кредитного договору та не може бути підставою для стягнення 
процентів за користування кредитними коштами та пені за невиконання кредитного 
договору 

3 липня 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом   
АТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості. 

Суди встановили, що 18 лютого 2011 року між АТ КБ «Приватбанк» та відповідачем 
було укладено договір про надання банківських послуг шляхом підписання 
відповідачкою анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських 
послуг. 

За умовами вказаного договору позичальник отримала кредит у розмірі                                  
20 000,00 грн у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку, проте взяті 
на себе зобов’язання за кредитним договором належним чином не виконувала, на вимоги 
про погашення заборгованості не реагувала, унаслідок чого станом на                                                
02 лютого 2017 року утворилася заборгованість у розмірі 47 325,26 грн, а саме: 
заборгованість за тілом кредиту, проценти за користування кредитними коштами,                          
а також пеня та штраф, нараховані за порушення умов кредитного договору. 

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін судом апеляційної інстанції, 
позов АТ КБ «ПриватБанк» задоволено частково. Стягнуто з позичальниці на користь                
АТ КБ «ПриватБанк» заборгованість за кредитним договором за тілом кредиту, 
несплачені проценти за користування кредитними коштами та пеню за порушення умов 
договору. У задоволенні іншої частини позову відмовлено. 

Велика Палата Верховного Суду, скасовуючи рішення попередніх інстанцій в частині 
стягнення процентів за користування кредитними коштами та пені за порушення умов 
кредитного договору, зазначила таке. 

Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути 
зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв'язку із чим банк має підтвердити, 
що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90202449
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Тому з огляду на зміст статей 633, 634 ЦК України можна вважати, що другий 
контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він 
ознайомлений. 

У заяві позичальника від 18 лютого 2011 року процентна ставка не зазначена. 
Крім того, у цій заяві, підписаній сторонами, відсутні умови договору про 

встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення 
зобов’язання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру. 

Банк, пред'являючи вимоги про погашення кредиту, просив у тому числі, крім тіла 
кредиту (сума, яку фактично отримав в борг позичальник), стягнути складові його повної 
вартості, зокрема заборгованість за відсотками на поточну і прострочену заборгованість 
за користування кредитними коштами, а також пеню і штрафи за несвоєчасну сплату 
кредиту і процентів за користування кредитними коштами. 

При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці Витяг з Тарифів 
та Витяг з Умов розуміла відповідачка та ознайомилася і погодилася з ними, підписуючи 
заяву-анкету про приєднання до умов та Правил надання банківських послуг 
ПриватБанку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачкою 
кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за 
користування кредитними коштами та щодо сплати неустойки (пені, штрафів), та, зокрема 
саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви, розмірах і 
порядках нарахування. 

Велика Палата Верховного Суду вважає, що в даному випадку неможливо 
застосувати до вказаних правовідносин правила частини першої статті 634 ЦК України за 
змістом якої – договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін 
у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом 
приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, оскільки Умови та 
правила надання банківських послуг, що розміщені на офіційному сайті позивача 
(www.privatbank.ua) неодноразово змінювалися самим АТ КБ «ПриватБанк»                                    
в період - з часу виникнення спірних правовідносин (18 лютого 2011 року) до моменту 
звернення до суду із вказаним позовом (20 лютого 2017 року), тобто кредитор міг додати 
до позовної заяви Витяг з Тарифів та Витяг з Умов у будь-яких редакціях, що найбільш 
сприятливі для задоволення позову. 

За таких обставин та без наданих підтверджень про конкретні запропоновані 
відповідачці Умови та правила банківських послуг, відсутність у анкеті-заяві 
домовленості сторін про сплату відсотків за користування кредитними коштами, пені та 
штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком Витяг з Тарифів та Витяг                     
з Умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до 
укладеного із відповідачкою кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують 
вказаних обставин. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843707/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843707
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З урахуванням основних засад цивільного законодавства та необхідності 
особливого захисту споживача у кредитних правовідносинах, Велика Палата Верховного 
Суду зауважує, що пересічний споживач банківських послуг з урахуванням звичайного 
рівня освіти та правової обізнаності, не може ефективно здійснити свої права бути 
проінформованим про умови кредитування за конкретним кредитним договором, який 
укладений у вигляді заяви про надання кредиту та Умов та правил надання банківських 
послуг, оскільки Умови та правила надання банківських послуг це значний за обсягом 
документ, що стосується усіх аспектів надання банківських послуг та потребує як 
значного часу, так і відповідної фахової підготовки для розуміння цих правил тим більше 
співвідносно з конкретним видом кредитного договору. 

Отже, підписана анкета-заява про приєднання до Умов та правил надання 
банківських послуг не може бути підставою для стягнення процентів за користування 
кредитними коштами та пені за невиконання кредитного договору. 

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку Верховного Суду України, 
викладеного у раніше прийнятій постанові від 24 вересня 2014 року у справі № 6-144цс14, 
відповідно до якої Умови та Правила надання банківських послуг є складовою 
кредитного договору. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 03 липня 2019 року у справі № 342/180/17 можна ознайомитися 

за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82998244. 
 

Якщо кредитор, звертаючись із позовом до суду, сам визначив заборгованість                  
у валюті гривні України, погодився із судовим рішенням, яким таку заборгованість 
стягнуто з боржника, а боржником сплачено таку заборгованість у повному обсязі, то 
кредитор не має права на стягнення курсової різниці 

30 травня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про стягнення 
збитків за кредитним договором. 

Суди встановили, що між банком та ОСОБА_4 укладено кредитний договір, 
відповідно до умов якого позичальник отримав кредит у розмірі 58 400 доларів США. Між 
банком та ОСОБА_6, ОСОБА_5 укладено договори поруки, відповідно до яких поручителі 
зобов'язалися солідарно відповідати разом з позичальником за виконання умов 
кредитного договору. У 2014 році рішенням суду із відповідачів стягнуто у солідарному 
порядку заборгованість за вказаним кредитним договором у гривневому еквіваленті, яку 
було сплачено у повному розмірі. Позивач вважав, що йому заподіяні збитки, виходячи із 
курсової різниці між валютою кредитування та валютою погашення заборгованості, які 
підлягають стягненню з відповідачів. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82998244
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За результатами касаційного перегляду справи Велика Палата Верховного Суду 
зазначила таке. 

Заявляючи вимоги про стягнення курсової різниці, позивач просив стягнути її на 
підставі статті 22 ЦК України, згідно з якою у вигляді упущеної вигоди відшкодовуються 
тільки ті збитки, які б могли бути реально отримані при належному виконанні 
зобов'язання. 

Визначення поняття збитків наводяться також у частині другій статті 224 
Господарського кодексу України (далі – ГК України), відповідно до якої під збитками 
розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, 
а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного 
виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності 
другою стороною. 

Відповідно до частини четвертої статті 623 ЦК України при визначенні неодержаних 
доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання. 

Пред'явлення вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) 
покладає на кредитора обов'язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними,                 
а дійсно були б ним отримані. 

Позивач повинен довести також, що він міг і повинен був отримати визначені 
доходи, і тільки неправомірні дії відповідача стали єдиною і достатньою причиною, яка 
позбавила його можливості отримати прибуток. 

Вказаної правової позиції дотримувався також Верховний Суд України в постанові 
від 18 травня 2016 року у справі № 6-237цс16. 

Тобто, «курсова різниця» жодним чином не може бути упущеною вигодою, оскільки 
кредитор міг і не отримати такі доходи. Коливання курсу валют, що призвело до курсової 
різниці, не можна розцінювати як неправомірні дії боржника, що призвели до 
позбавлення кредитора можливості отримати прибуток. 

У даному випадку позивач, як кредитор за кредитним договором відповідно до 
вимог статей 6, 627 ЦК України та реалізуючи право на звернення до суду і принцип 
диспозитивності щодо можливості самостійно визначити позовні вимоги та спосіб 
захисту порушеного права, у 2014 році звернувся до суду з позовом про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, визначивши заборгованість у валюті гривні 
України, вказавши, що саме 523 079 грн 91 коп. є повним розміром заборгованості, 
включаючи заборгованість за тілом кредиту, заборгованість за відсотками та пеню. 

Рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова від 08 жовтня 2014 року позов 
задоволено у повному обсязі. Рішення набрало чинності і виконано відповідачем                       
у повному обсязі 20 березня 2015 року. 

Кредитор, який сам визначив заборгованість у валюті гривні України, погодився із 
судовим рішенням, яким таку заборгованість стягнуто з боржника, а боржником 
сплачено таку заборгованість у повному обсязі, не має права на стягнення курсової 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843053/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843053
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1480/ed_2018_01_18/pravo1/T030436.html?pravo=1#1480
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1480/ed_2018_01_18/pravo1/T030436.html?pravo=1#1480
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_01_18/pravo1/T030436.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843695/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843695
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843037/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843037
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843700/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843700
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різниці, оскільки визначив зобов'язання у національній валюті, у якій і прийняв його 
виконання. 

 
Детальніше з текстом ВП ВС від 30 травня 2018 року у справі №  750/8676/15-ц можна ознайомитися за 

посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74537186. 
 

6. Стягнення заборгованості за кредитним договором в іноземній валюті 

У разі отримання в позику іноземної валюти позичальник зобов’язаний, якщо інше 
не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку саму суму 
грошових коштів (суму позики), тобто таку саму суму коштів в іноземній валюті, яка 
отримана в позику. 

У разі зазначення в судовому рішенні про стягнення суми коштів в іноземній валюті 
з визначенням еквіваленту такої суми у гривні стягувачеві має бути перерахована 
вказана в резолютивній частині судового рішення сума в іноземній валюті, а не її 
еквівалент у гривні. Перерахування стягувачеві суми в національній валюті України чи                
в іншій валюті, аніж валюта, зазначена в резолютивній частині судового рішення,                   
не вважається належним виконанням судового рішення 

16 січня 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення боргу за договором позики у розмірі                                           
13 000,00 доларів США з урахуванням 3 % річних від суми заборгованості за весь час 
прострочення з перерахунком суми, що підлягає сплаті у гривнях, за офіційним курсом 
долара США на день платежу. 

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційним судом, позов було 
задоволено частково та стягнуто з відповідача на користь позивача 13 000 доларів США 
основного боргу з перерахунком суми, що підлягає сплаті, у гривнях за офіційним курсом 
долара США на день платежу, та 3% річних у розмірі 10 734,01 грн. 

Велика Палата Верховного Суду, змінюючи рішення судів попередніх інстанцій                    
в частині перерахунку суми, що підлягає сплаті у гривнях за офіційним курсом долара 
США на день платежу, зазначила таке. 

Заборони на виконання грошового зобов'язання у іноземній валюті, у якій воно 
зазначено у договорі, чинне законодавство не містить. 

У разі отримання у позику іноземної валюти позичальник зобов'язаний, якщо інше 
не передбачене законом чи договором, повернути позикодавцеві таку ж суму грошових 
коштів (суму позики), тобто таку ж суму коштів у іноземній валюті, яка отримана у позику. 
Тому як укладення, так і виконання договірних зобов'язань в іноземній валюті, зокрема 
позики, не суперечить чинному законодавству. 

Суд має право ухвалити рішення про стягнення грошової суми в іноземній валюті, 
при цьому з огляду на положення частини першої статті 1046 ЦК України, а також частини 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/74537186
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844138/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844138
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першої статті 1049 ЦК України належним виконанням зобов'язання з боку 
позичальника є повернення коштів у строки, у розмірі та саме у тій валюті, яка визначена 
договором позики, а не в усіх випадках та безумовно в національній валюті України. 

Висновки щодо можливості ухвалення судом рішення про стягнення боргу                            
в іноземній валюті і порядку визначення у рішенні еквівалента суми боргу в національній 
валюті містяться також у постанові Великої Палати Верховного Суду від                                          
4 липня 2018 року у справі № 761/12665/14-ц. 

Так, у разі зазначення в судовому рішенні про стягнення суми коштів в іноземній 
валюті з визначенням еквівалента такої суми у гривні стягувачеві має бути перерахована 
вказана у резолютивній частині судового рішення сума в іноземній валюті, а не її 
еквівалент у гривні. 

Таким чином, Велика Палата Верховного Суду відступила  від правового висновку, 
викладеного у постанові Верховного Суду України від 02 липня 2014 року в справі                   
№ 6-79цс14, а також у постанові Верховного Суду від 25 липня 2018 року в справі                       
№ 308/3824/16-ц, про те, що незалежно від валюти боргу (грошової одиниці, в якій 
обчислена сума зобов'язання) валютою платежу, тобто засобом погашення грошового 
зобов'язання і фактичного його виконання, є національна валюта України – гривня. 
Відтак у національній валюті України підлягають стягненню й інші складові грошового 
зобов'язання, передбачені, зокрема, у ст. 1048 Цивільного кодексу України, та при 
застосуванні ст. 625 ЦК України. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16 можна ознайомитися 

за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79382745. 
Аналогічна правова позиція викладена у постанові ВП ВС від 23 жовтня 2019 року у справі                                              

№ 723/304/16-ц: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85415095. 
 
У разі порушення грошового зобов’язання, предметом якого є грошові кошти, 

виражені в іноземній валюті, якщо кредитор пред’явив позовну вимогу щодо стягнення 
заборгованості в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, передбачені частиною другою 
статті 625 ЦК України інфляційні втрати підлягають стягненню 

27 листопада 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за 
позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості.  

Суди встановили, що позивач позичив відповідачу 4 тис. доларів США з терміном 
повернення до 30 травня 2015 року, про що між ними укладено відповідний договір. Проте 
зазначені кошти відповідач у визначений договором строк не повернув. Позивач, просив 
стягнути з відповідача основну заборгованість у розмірі 106 816 грн 77 коп., проценти за 
користування грошовими коштами у розмірі 72 468 грн 82 коп. та 3 % річних у розмірі           
5930 грн 35 коп. 

За результатами касаційного перегляду справи Велика Палата Верховного Суду 
зазначила наступне. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844141/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844141
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79382745
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85415095
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Відповідно до статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання 
грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу                          
з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три 
проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений 
договором або законом. 

Оскільки стаття 625 ЦК України розміщена в розділі І «Загальні положення про 
зобов’язання» книги 5 ЦК України, то вона поширює свою дію на всі зобов’язання, якщо 
інше не передбачено в спеціальних нормах, які регулюють суспільні відносини з приводу 
виникнення, зміни чи припинення окремих видів зобов’язань. 

Передбачене частиною другою статті 625 ЦК України нарахування відсотків 
річних має компенсаційний, а не штрафний характер, оскільки є способом захисту 
майнового права та інтересу, який полягає у отриманні компенсації від боржника. Такі 
висновки містяться, зокрема, у постанові Верховного Суду України від 06 червня                       
2012 року у справі №6-49цс12 і постанові Великої Палати Верховного Суду від                              
16 січня 2019 року у справі № 14-446цс18. 

При цьому, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про правомірність 
нарахування на суму основної заборгованості індексу інфляції, оскільки позивач 
скористався своїм процесуальним правом обирати валюту зобов’язання та пред’явив 
позовну вимогу щодо стягнення заборгованості в гривневому еквіваленті за курсом НБУ 
станом на 31 травня 2015 року. Відтак, з цієї дати валютою заборгованості стала 
національна валюта України – гривня, тому нарахування індексу інфляції на таку 
заборгованість є правомірним. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 27 листопада 2019 року у справі № 340/385/17 можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86241675. 
 
Під час обчислення 3 % річних, передбачених частиною другою статті 625 ЦК України 

за невиконання грошового зобов’язання в іноземній валюті, за основу має братися 
прострочена сума, визначена в договорі чи в судовому рішенні, а не її еквівалент                         
у національній валюті України 

16 січня 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення боргу за договором позики у розмірі                                       
13 000,00 доларів США з урахуванням 3 % річних від суми заборгованості за весь час 
прострочення з перерахунком суми, що підлягає сплаті у гривнях, за офіційним курсом 
долара США на день платежу. 

Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін апеляційним судом, позов було 
задоволено частково та стягнуто з відповідача на користь позивача 13 000 доларів США 
основного боргу з перерахунком суми, що підлягає сплаті, у гривнях за офіційним курсом 
долара США на день платежу, та 3% річних у розмірі 10 734,01 грн. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86241675
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Велика Палата Верховного Суду, скасовуючи рішення судів нижчих інстанцій                        
в частині стягнення 3 % річних, зазначила таке. 

Згідно зі статтею 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового 
зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу та 3 % річних від 
простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або 
законом. 

Оскільки стаття 625 ЦК України розміщена в розділі І «Загальні положення про 
зобов'язання» книги 5 ЦК України, то вона поширює свою дію на всі зобов'язання, якщо 
інше не передбачено в спеціальних нормах, які регулюють суспільні відносини з приводу 
виникнення, зміни чи припинення окремих видів зобов'язань. 

Передбачене частиною другою статті 625 ЦК України нарахування 3 % річних має 
компенсаційний, а не штрафний характер, оскільки є способом захисту майнового права 
та інтересу, який полягає у отриманні компенсації від боржника. 

При обрахунку 3 % річних за основу має братися прострочена сума, визначена                       
у договорі чи судовому рішенні, а не її еквівалент у національній валюті України. 

3 % річних розраховуються з урахуванням простроченої суми, визначеної                                    
у відповідній валюті, помноженої на кількість днів прострочення, які вираховуються з дня, 
наступного за днем, передбаченим у договорі для його виконання до дня ухвалення 
рішення, помноженого на 3, поділеного на 100 та поділеного на 365 (днів у році). 

Оскільки на день перегляду судового рішення касаційним судом боргове 
зобов'язання не виконане, Велика Палата Верховного Суду здійснила розрахунок 3 % 
річних з урахуванням належного тлумачення частини другої статті 625 ЦК України. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 16 січня 2019 року у справі № 373/2054/16 можна ознайомитися 

за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79382745. 
 
У разі отримання позики в іноземній валюті без обумовленого в договорі розміру                

й порядку сплати процентів за користування коштами положення частини першої статті 
1048 ЦК України не можуть бути застосовані 

16 січня 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ОСОБА_3 до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості за договорами позики. 

Позивач,  крім переданих відповідачу в позику 75 000,00 доларів США, просив 
стягнути на його користь 2 669,11 доларів США – 3 % річних згідно із частиною 
другою статті 625 ЦК України, а також проценти за користування чужими коштами                      
в розмірі 24 577,74 доларів США на підставі частини першої статті 1048 ЦК України. 

Суди попередніх інстанцій позовні вимоги задовольнили. 
Велика Палата Верховного Суду не погодилася з висновками судів у частині 

стягнення з боржника процентів за користування отриманими в борг коштами, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reyestr.court.gov.ua%2FReview%2F79382745%3Ffbclid%3DIwAR0YUepbPN2kUtt5N49uJVXpLj-76qkvQmiqBVKm3-iwUgqVuAepXsmkVdM&h=AT1GTqlEImG5GELCZRhMvONRpMB7hcAHuiB0mritWT9-RylO_1Sm7e2RpG4qKklnBk5vDAYG2VksTXCj99uh365kf6mO8R58H9ppb0nCITOS31lLnersRYiaGxbeYO9AMc4gNEoXXdGHtsTKvfGIS81BlTUEBE3wFEmSuVXF4mxk_-_qVcuLrEozyxX9WYRyAtSctxNCW3q1R8iHMARX9ZVxZwRZEn_vQ_FBOYFdOhJw5tUCkO5LZeTqo37TDIYtbN1phqJb2nzm-jKj7Et3GSE5-0ZRAxSPUSvWJUstbkth2MG-vcU6G0FX1znF6gaBOL5g1MjoV0Zx71cf0IhF3oNhmySteRtQ4ZQR1tralMKWYbLgCbAD73kImL1oXkrUiv8qAgXey4OldQLN2p2Ne8QBVFoNINTCzzcK8HK33kdRWtISLzURRlXRaQnCiax3rpHEDMnOSA-Uc5unihTgznK3DPdBVPUvtUQ2w590tgbJFV3N4exye8KwU5f285wfeSn7J_SXB7K6mfDZm0gKXXy9C8gUhLI8f54UnEnX8GBEtl2OjFTYGRcwbqTgl8cXKYlTSQZ9x1fyJBGmZUVue5Ijrtwx1omPuhcFzojd0E-LN-vij0HhZ_cKWR7OqfA
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
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нарахованими відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України на суму боргу                       
в іноземній валюті, з огляду на таке. 

Облікова ставка НБУ є основною процентною ставкою, одним із монетарних 
інструментів за допомогою якого НБУ встановлює для суб'єктів грошово-кредитного 
ринку України орієнтир за вартістю коштів на відповідний період, не є сталою величиною, 
змінюється рішенням правління НБУ та встановлюється виключно для національної 
валюти України – гривні. 

Частиною першою статті 1048 ЦК України передбачено, що позикодавець має право 
на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено 
договором або законом. 

Крім того, висновок, що чинне законодавство не передбачає встановлення НБУ 
облікової ставки для іноземної валюти міститься у постанові Верховного Суду України від 
16 серпня 2017 року у справі № 6-2667цс16. 

Враховуючи, що частиною першою статті 1048 ЦК України визначено єдиний розмір 
процентів, якщо такі договором позики не передбачені, - на рівні облікової ставки НБУ, 
яка встановлюється виключно для національної валюти України, тому вказана норма та, 
як наслідок, право позикодавця вимагати сплати процентів від суми позики, може бути 
надане та реалізоване лише у разі, якщо позика отримана у гривні, оскільки НБУ                            
не визначає мінімальної вартості іноземних валют, що є прерогативою відповідних 
органів іноземних держав. 

Отже, у випадку отримання позики в іноземній валюті без обумовленої сторонами               
у ньому умови такої складової грошового зобов'язання як розмір і порядок сплати 
процентів від суми позики, положення частини першої статті 1048 ЦК України не можуть 
бути застосовані, з огляду на відсутність передбаченого ЦК України, іншими 
законодавчими актами або конкретним договором механізму (формули) їх застосування 
та нарахування. 

Конвертація суми позики в іноземній валюті для визначення розміру процентів на 
рівні облікової ставки НБУ в національну валюту України - гривню буде суперечити 
частинам першій, третій статті 1049 ЦК України щодо обов'язку позичальника. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 16 січня 2019 року у справі № 464/3790/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79958186. 
 
Якщо умовами кредитного договору передбачена пеня в установленому розмірі від 

суми простроченого платежу, то разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті 
суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті 

12 грудня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула заяву ОСОБА_4 про 
перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних                                   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844140/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844140
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844141/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#844141
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79958186
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і кримінальних справ від 12 липня 2017 року, рішення Апеляційного суду міста Києва від 
17 січня 2017 року, рішення Печерського районного суду м. Києва від 30 травня 2016 року. 

ОСОБА_4 вказала, що суди, задовольняючи вимоги позивача про стягнення 
кредитної заборгованості, не розмежували походження заборгованості та помилково 
вважали за можливе нараховувати пеню в іноземній валюті. 

За результатами розгляду справи Велика Палата Верховного Суду прийняла 
постанову, в якій зазначила таке. 

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором 
або законом, зокрема сплата неустойки (пункт 3 частини першої статті 611 ЦК України). 

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного 
грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (частина третя статті 
549 ЦК України). 

Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Використання іноземної 
валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на 
території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, 
встановлених законом (частини перша та третя статті 533 ЦК України). 

Велика Палата Верховного Суду вже зауважувала, що правовий режим іноземної 
валюти на території України, хоча і пов'язується з певними обмеженнями в її використанні 
як платіжного засобу, проте не виключає здійснення платежів в іноземній валюті (див. 
пункт 47 постанови Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі                       
№ 761/12665/14-ц). 

Оскільки виконання договірних зобов'язань в іноземній валюті не суперечить 
чинному законодавству України, умови кредитного договору, передбачали сплату пені                
в установленому розмірі від суми простроченого платежу, а сторони ці умови не 
оспорювали, то разом зі стягненням з фізичних осіб-поручителів заборгованості                             
в іноземній валюті суд мав право стягнути й пеню в іноземній валюті. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 12 грудня 2018 року у справі № 757/6367/13-ц можна 

ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79958173.  
 
До зобов’язань, виражених в іноземній валюті, застосування пені у вигляді подвійної 

облікової ставки НБУ можливе та не суперечить чинному законодавству України. Пеня               
в цьому разі має обчислюватись і стягуватись у національній валюті України – гривні 

6 березня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів касаційного 
господарського суду розглянув справу за позовом ПАТ «Сбербанк» до                                         
ПАТ «Чорноморська транспортна компанія» про стягнення заборгованості за договором 
про відкриття кредитної лінії та на підставі договору поруки та пені. 

Звертаючись із касаційною скаргою,  ПАТ «Чорноморська транспортна компанія», 
окрім іншого, вважає, що до зобов'язань виражених в іноземній валюті застосування пені 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843683/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843683
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843619/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843619
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843619/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843619
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843602/ed_2018_11_23/pravo1/T030435.html?pravo=1#843602
https://reyestr.court.gov.ua/Review/79958173
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у вигляді подвійної облікової ставки НБУ неможливе та суперечить чинному 
законодавству України. 

За результатами касаційного перегляду справи Верховний Суд вказав таке. 
Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми 

простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня                                    
(стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов'язань»). 

Таким чином, максимальний розмір пені пов'язаний із розміром облікової ставки 
Національного банку України. Оскільки чинне законодавство не передбачає 
встановлення Національним банком України облікової ставки для іноземної валюти, пеня 
має обчислюватися та стягуватися за судовими рішеннями лише у національній валюті 
України – гривні. 

У зв'язку з викладеним, Верховний Суд вважає безпідставними доводи скаржника 
про те, що до зобов'язань, виражених в іноземній валюті, застосування пені у вигляді 
подвійної облікової ставки НБУ неможливе та суперечить чинному законодавству 
України. 

Господарські суди встановили, що відповідно до п. 10.1 кредитного договору за 
несвоєчасне виконання грошових зобов'язань позичальником за кредитним договором, 
ПАТ «Сбербанк» має право вимагати сплати позичальником пені у розмірі подвійної 
облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, 
від простроченої суми за кожний день прострочення 

Отже, як правильно зауважено господарськими судами, умовами укладеного 
сторонами кредитного договору було передбачено, що позичальник сплачує банку пеню 
у гривнях на рівні подвійної облікової ставки Національного банку України. 

З урахуванням умов кредитного договору, пеня в даному випадку має 
обчислюватись і стягуватись в національній валюті України – гривні. При цьому саме                  
у гривні вона повинна обчислюватись на момент щоденного прострочення зобов'язання. 

Водночас, розрахунок, який подано банком, здійснено не щоденно, тоді як у 2014-
2015 роках курс долара США до національної валюти – гривні, змінювався майже кожен 
день. 

Таким чином, Верховний Суд вважає, що в даному випадку банком пеню 
розраховано неправильно, тоді як на наведені обставини господарські суди попередніх 
інстанцій належної уваги не звернули. 

 

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 6 березня 2019 року у справі № 916/4692/15 можна 
ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80308706. 

Аналогічний правовий висновок викладений у постанові ОП КГС ВС від 18 вересня 2020 року у справі                     
№  916/4693/15: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91973219.  

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_6/ed_2013_07_11/pravo1/Z960543.html?pravo=1#6
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80308706
https://reyestr.court.gov.ua/Review/91973219
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7.  Недійсність кредитних договорів 

Норми Закону України «Про захист прав споживачів» (в редакції від 1 грудня 2005 
року) не мають зворотної дії в часі та не можуть застосовуватися для визнання недійсним 
кредитного договору або окремих його положень, якщо кредитний договір був укладений 
до набрання ними чинності 

10 жовтня 2019 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду розглянув справу за позовом ОСОБА_1 до АТ КБ «ПриватБанк» про 
визнання недійсною умови договору в частині  стягнення платежів щомісячної комісії за 
розрахунково-касове обслуговування. 

Апеляційний суд відмовив у задоволенні позову, оскільки спірний договір укладався 
до затвердження відповідних Правил надання банками України інформації споживачу 
про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою 
Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168 і внесення змін 
до Закону № 1023-XIІ  «Про захист прав споживачів», підстави для визнання недійсними 
узгоджених сторонами умов кредитного договору щодо щомісячної сплати комісії за 
розрахунково-касове обслуговування у розмірі 0,14% від суми виданого кредиту відсутні. 

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду погодився                    
з висновками апеляційного суду з огляду на таке. 

Законом України від 01 грудня 2005 року № 3161-IV Закон України «Про захист прав 
споживачів» був викладений в новій редакції, яка запровадила законодавче регулювання 
права споживача в разі придбання ним продукції у кредит (стаття 11) та визнання 
недійсними умов договорів, що обмежують права споживача внаслідок їх 
несправедливості (стаття 18). Натомість, в частині першій статті 21 Закону України                  
«Про захист прав споживачів» (в редакції чинній на момент укладення кредитного 
договору) передбачалося, що умови договору, що обмежують права споживача порівняно 
з правами, встановленими законодавством, визнаються недійсними. Тобто була 
закріплена інша правова конструкція недійсності умов договору. 

Закон України від 01 грудня 2005 року № 3161-IV «Про внесення змін до Закону 
України «Про захист прав споживачів» не містить вказівки про надання йому (або 
окремим статтям) зворотної сили, а також не скасовує й не пом’якшує цивільної 
відповідальності особи, а отже, не має зворотної дії в часі. 

Загальні підстави визнання недійсними угод і настання відповідних наслідків 
встановлені статтями 215, 216 ЦК України. 

Відповідно до пункту 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від                                   
06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про 
визнання правочинів недійсними» відповідність чи невідповідність правочину вимогам 
законодавства має оцінюватися судом відповідно до законодавства, яке діяло на момент 
вчинення правочину. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605393/ed_2019_07_16/pravo1/T102300.html?pravo=1#605393
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_06_08/pravo1/RE13808.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_06_08/pravo1/RE13808.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_07_16/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_07_16/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_12_01/pravo1/T053161.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_07_16/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_07_16/pravo1/T102300.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605469/ed_2019_07_16/pravo1/T102300.html?pravo=1#605469
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605469/ed_2019_07_16/pravo1/T102300.html?pravo=1#605469
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_12_01/pravo1/T053161.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843253/ed_2019_09_20/pravo1/T030435.html?pravo=1#843253
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843254/ed_2019_09_20/pravo1/T030435.html?pravo=1#843254
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_11_06/pravo1/VS090583.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_11_06/pravo1/VS090583.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_11_06/pravo1/VS090583.html?pravo=1
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Кредитний договір було укладено сторонами у травні 2005 року, тобто до набрання 
чинності статей 11, 18 Закону України від 01 грудня 2005 року № 3161-IV «Про внесення 
змін до Закону України «Про захист прав споживачів», а відтак правильними є висновки 
апеляційного суду про те, що цей договір не може бути визнаний недійсним з підстав його 
невідповідності вказаним нормам закону. Укладений між сторонами кредитний договір 
відповідає вимогам чинного на той час законодавства та вільному волевиявленню 
сторін; під час укладення кредитного договору позивач була ознайомлена з його 
умовами, висловила своє волевиявлення шляхом підписання договору і тривалий час (10 
років) виконувала його умови, що свідчить про прийняття нею таких умов, а також 
спрямованість на реальне настання правових наслідків 

Ураховуючи зазначене, Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду вважає, що рішення апеляційного суду в оскаржуваній частині підлягає 
залишенню без змін. 

 
Детальніше з текстом постанови ОП КЦС ВС від 10 жовтня 2019 року у справі № 718/194/17 можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85174044. 
 
Положення кредитного договору, яким позичальнику встановлюється плата за 

надання інформації щодо його кредиту, безоплатність надання якої прямо встановлена 
частиною першою статті 11 Закону України «Про споживче кредитування»,                                          
є несправедливим та підлягає визнанню недійсним 

1 квітня 2020 року Верховний Суд у складі Касаційного цивільного суду розглянув 
справу за позовом ОСОБА_1 до АТ "Ідея Банк" про визнання недійсним кредитного 
договору. 

Позивачка просила визнати положення частини другої пункту 1.10,                                       
пункту 6 кредитного договору щодо встановлення плати за обслуговування кредитної 
заборгованості, а також визнати вказаний договір недійсним у цілому. 

Суди попередніх інстанцій відмовили у задоволенні позовних вимог, зокрема, й щодо 
встановлення плати за обслуговування кредитної заборгованості, вказавши, що 
положеннями закону не передбачено заборону на встановлення плати за обслуговування 
кредитної заборгованості. Попередньо ознайомившись з даною умовою, яка міститься у 
паспорті споживчого кредиту та підписавши його й спірний кредитний договір, позивач 
погодилася з вказаною умовою кредитного договору. 

Колегія суддів Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду, не 
погодившись з такими висновками судів, зазначила таке. 

Відповідно до частин першої та другої статті 11 Закону України "Про споживче 
кредитування" після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець на 
вимогу споживача, але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, 
передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_161/ed_2005_12_01/pravo1/T053161.html?pravo=1#161
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_381/ed_2005_12_01/pravo1/T053161.html?pravo=1#381
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85174044
https://ligazakon.net/document/view/T161734?ed=2020_03_30&an=123
https://ligazakon.net/document/view/T161734?ed=2020_03_30&an=123


 

44     
 

Дайджест судової практики ВС у справах, пов’язаних із виконанням кредитних зобов’язань 

інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої 
кредитодавцю, надає виписку з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення 
заборгованості, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які 
належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за 
можливості зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої 
передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про 
споживчий кредит. 

У разі якщо розмір майбутніх платежів і строки їх сплати не можуть бути встановлені 
у договорі про споживчий кредит (кредитування у вигляді кредитування рахунку, 
кредитної лінії тощо), споживачу також у строк, визначений цим договором, надається 
виписка з рахунку/рахунків (за їх наявності), у якій зазначаються: стан рахунку на певну 
дату, оборот коштів на рахунку за період часу, за який зроблена виписка з рахунку                          
(з описом проведених операцій), баланс рахунку на початок періоду, за який зроблена 
виписка, баланс рахунку на кінець періоду, за який зроблена виписка, дати і суми 
здійснення операцій за рахунком споживача, застосована до проведених споживачем 
операцій процентна ставка, будь-які інші платежі, застосовані до проведених споживачем 
операцій за рахунком, та/або будь-яка інша інформація, передбачена договором про 
споживчий кредит. 

Згідно з пунктом 1.10 кредитного договору від 21 листопада 2018 року позичальнику 
було встановлено плату за обслуговування кредиту, що включає в себе плату за: надання 
інформації по рахункам позичальника з використанням телефонних каналів зв'язку,                      
а саме зі стаціонарних телефонів по Україні, в контакт-центрі, шляхом направлення                 
CMC-повідомлень щодо суми платежу за цим договором, щодо зарахування платежу            
в погашення заборгованості за кредитом тощо; надання інформації по рахунку 
позичальника із використанням засобів електронного зв'язку шляхом направлення 
інформації про стан рахунку на адресу електронної пошти позичальника; опрацювання 
запитів позичальника, що направлені банку позичальником із використанням різних 
каналів зв'язку тощо. 

Тобто, оспорюваним пунктом 1.10 кредитного договору позичальнику фактично 
було встановлено плату за надання інформації щодо його кредиту, безоплатність надання 
якої прямо встановлена частиною першою статті 11 Закону України "Про споживче 
кредитування". При цьому, надання інших послуг, за вказану плату, умовами договору не 
передбачено. 

Вказана щомісячна плата за обслуговування міститься й у пункті 6 кредитного 
договору, а саме у графіку щомісячних платежів. 

Відповідно до положень частин першої-п'ятої статті 18 Закону України "Про захист 
прав споживачів" (у редакції, чинній на час укладення кредитного договору) продавець 
(виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які                        
є несправедливими. 

https://ligazakon.net/document/view/T161734?ed=2020_03_30&an=123
https://ligazakon.net/document/view/T161734?ed=2020_03_30&an=123
https://ligazakon.net/document/view/T102300?ed=2020_01_19&an=605393
https://ligazakon.net/document/view/T102300?ed=2020_01_19&an=605393
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Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його 
наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. 

Враховуючи наведене, оскільки ОСОБА_1 було встановлено щомісячну плату за таку 
супутню послугу банку, яка за законом повинна надаватися їй безоплатно, вказаний 
пункт кредитного договору є несправедливим та підлягає визнанню недійсним. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 1 квітня 2020 року у справі № 583/3343/19 можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88748870. 
 

8. Застосування позовної давності у спорах про стягнення заборгованості за кредитним 
договором 

 

Якщо кредитний договір передбачає внесення позичальником щомісячних платежів, 
то перебіг позовної давності стосовно кожного щомісячного платежу 
починається після невиконання чи неналежного виконання (зокрема, прострочення 
виконання) позичальником обов’язку з внесення чергового платежу й обчислюється 
окремо щодо кожного простроченого платежу 

28 березня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Як встановлено судами, сторони уклали договір, за умовами якого відповідач 
отримав строком на 24 місяці, тобто до 3 червня 2008 року включно, кредитні кошти               
у національній валюті у розмірі 8 235,50 грн, які зобов'язався повернути зі сплатою 
відсотків у розмірі 25,08 % річних на суму залишку заборгованості за кредитом. 
Повернення кредиту та сплату відсотків відповідач мав здійснювати щомісячними 
платежами, надаючи позивачеві до 27 числа кожного місяця кошти у сумі 441,31 грн 
(щомісячний платіж) упродовж строку кредитування.  

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції й ухвалив нове про відмову 
у задоволенні позову у зв’язку з тим, що позовна давність спливла у червні 2011 року, 
тоді як позивач звернувся з позовом до суду у грудні 2012 року. 

За результатами касаційного перегляду справи Велика Палата Верховного Суду 
дійшла таких висновків щодо перебігу позовної давності за вимогами, що складаються із 
сукупності прострочених щомісячних зобов'язань. 

Якщо кредитний договір встановлює окремі зобов'язання, які деталізують обов'язок 
відповідача повернути борг частинами та передбачають самостійну відповідальність              
за невиконання цього обов'язку, то незалежно від визначення у договорі строку 
кредитування право позивача вважається порушеним з моменту порушення 
відповідачем терміну внесення чергового платежу. А відтак, перебіг позовної давності 
стосовно кожного щомісячного платежу починається після невиконання чи неналежного 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88748870
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виконання (зокрема, прострочення виконання) відповідачем обов'язку з внесення 
чергового платежу й обчислюється окремо щодо кожного простроченого платежу. 

Отже, оскільки за умовами договору відповідач мав виконувати зобов'язання, 
зокрема, з повернення кредиту та зі сплати процентів до 27 числа кожного місяця 
впродовж строку кредитування (24 місяці), перебіг позовної давності для стягнення 
заборгованості за кожним з цих щомісячних платежів починається з наступного дня після 
настання терміну внесення чергового платежу. А тому встановлення строку 
кредитування у договорі, який передбачає внесення позичальником щомісячних 
платежів, має значення не для визначення початку перебігу позовної давності за 
вимогами кредитодавця щодо погашення заборгованості за цим договором,                                      
а, насамперед, для визначення позичальнику розміру щомісячних платежів. 

Вказане унеможливлює визначення початку перебігу позовної давності 
для погашення всієї заборгованості за договором з моменту спливу строку 
кредитування, як це встановив суд апеляційної інстанції. 

Позивач звернувся до суду з позовом 24 грудня 2012 року, тобто після спливу 
позовної давності навіть щодо останнього щомісячного платежу. Отже, висновок 
апеляційного суду про сплив позовної давності за вимогами позивача, включно                              
з вимогою за процентами, по суті є правильним. 

 
Детальніше з текстом ВП ВС від 28 березня 2018 року у справі № 444/9519/12 можна ознайомитися                         

за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74838904. 
 
Невиконання боржником грошового зобов’язання, яке виникло на підставі рішення 

суду про стягнення заборгованості, є триваючим правопорушенням, тому право на позов 
про стягнення коштів на підставі статті 625 ЦК України виникає в кредитора з моменту 
порушення грошового зобов’язання до моменту його усунення й обмежується останніми 
трьома роками, які передували подачі такого позову 

8 листопада 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за 
позовом ПАТ «Універсал банк» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення інфляційних 
втрат і 3 % річних за прострочення виконання грошового зобов’язання. 

Відповідно до фактичних обставин справи, позивачем та ОСОБА_2 укладено 
кредитний договір. Окрім того, позивачем і ОСОБА_3, ОСОБА_4 укладено договори поруки 
на забезпечення виконання кредитного договору. Рішенням суду з відповідачів стягнуто 
солідарно на користь позивача заборгованість за кредитним договором, яка складається 
з тіла кредиту та процентів за користування ним. Оскільки вказане рішення суду 
боржники виконали у повному обсязі лише 6 липня 2015 року,  позивач просив на 
підставі статті 625 ЦК України стягнути з відповідачів нараховані на суму боргу інфляційні 
втрати та 3 % річних, нараховані за період з липня 2012 року по липень 2015 року. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74838904
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
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За результатами касаційного перегляду справи Велика Палата Верховного Суду 
дійшла таких висновків. 

Правовий аналіз положень статей  526, 599, 611, 625 ЦК України дає підстави для 
висновку, що наявність судового рішення про стягнення суми боргу за кредитним 
договором, яке боржник не виконав, не припиняє правовідносин сторін цього договору, 
не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання та не 
позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених статтею 625 цього 
Кодексу, за увесь час прострочення.  

Таким чином, з ухваленням рішення про стягнення боргу у 2009 році зобов’язання 
відповідачів сплатити заборгованість за Кредитним договором не припинилося та 
тривало до моменту фактичного виконання грошового зобов’язання 21 квітня 2015 
року (дата останнього платежу з погашення боргу).  Відтак, кредитор має право на 
отримання сум, передбачених статтею 625 цього Кодексу, за  увесь час прострочення до 
21 квітня 2015 року. 

Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності 
починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого 
права або про особу, яка його порушила. 

Оскільки внаслідок невиконання боржником грошового зобов’язання у кредитора 
виникає право на отримання сум, передбачених статтею 625 цього Кодексу, за увесь час 
прострочення, тобто таке прострочення є триваючим правопорушенням, то право на 
позов про стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає за кожен місяць з моменту 
порушення грошового зобов’язання до моменту його усунення.   

Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 
ЦК України), а тому 21 квітня 2015 року (дата остаточного погашення заборгованості, 
стягнутої за судовим рішенням) і є датою, коли зобов’язання відповідачів перед банком 
за Кредитним договором припинилося. 

Законодавець визначає обов’язок боржника сплатити суму боргу з урахуванням 
рівня інфляції та 3 % річних за увесь час прострочення, у зв’язку із чим таке зобов’язання 
є триваючим. 

Відтак, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що невиконання 
боржником грошового зобов’язання є триваючим правопорушенням, тому право                          
на позов про стягнення коштів на підставі статті 625 ЦК України виникає у кредитора                    
з моменту порушення грошового зобов’язання до моменту його усунення і обмежується 
останніми трьома роками, які передували подачі такого позову. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 8 листопада 2019 року у справі № 127/15672/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85743708. 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843595/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843595
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843670/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843670
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843683/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843683
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843302/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843302
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843670/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843670
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843670/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843670
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843697/ed_2019_11_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843697
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/85743708
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Часткове погашення заборгованості позичальником не може вважатися підставою 
для переривання строку позовної давності, якщо платежі в рахунок погашення 
заборгованості здійснені під час примусового виконання судового рішення. Переривання 
перебігу позовної давності можливе лише добровільними діями позичальника 

30 травня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати 
Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Між позивачем та відповідачем був укладений кредитний договір. У зв'язку із 
неналежним виконанням позичальником зобов'язань за вказаним кредитним договором 
рішенням суду з відповідача стягнуто на користь банку заборгованість за зазначеним 
кредитним договором, проте судове рішення виконано позичальником лише частково. 

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні 
позову, оскільки позивач пропустив строк звернення до суду. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду, залишаючи 
рішення апеляційного суду без змін, дійшов таких висновків. 

Частиною першою статті 264 ЦК України встановлено, що перебіг позовної давності 
переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або 
іншого обов'язку. 

До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов'язку, можуть з урахуванням 
конкретних обставин справи належати, зокрема, часткова сплата боржником або з його 
згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій. 

При цьому, якщо виконання зобов'язання передбачалося частинами або у вигляді 
періодичних платежів і боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише певної 
частини (чи періодичного платежу), то такі дії не можуть бути підставою для переривання 
перебігу позовної давності стосовно інших (невизнаних) частин платежу. 

Вчинення боржником дій з виконання зобов'язання вважається таким, що 
перериває перебіг позовної давності лише за умови, якщо такі дії здійснено самим 
боржником або за його згодою чи дорученням уповноваженою на це особою. 

Не можуть вважатися добровільним погашенням боргу, що перериває перебіг 
позовної давності, будь-які дії кредитора, спрямовані на погашення заборгованості, 
зокрема списання коштів з рахунків боржника без волевиявлення останнього, або без 
його схвалення. 

Ухвалюючи рішення про відмову у задоволенні позовних вимог,  апеляційний суд 
дійшов обґрунтованого висновку щодо пропуску банком строку звернення до суду. 
Часткове погашення заборгованості позичальником не може вважатися підставою для 
переривання строку позовної давності, оскільки платежі у рахунок погашення 
заборгованості, визначеної судом станом на 13 грудня 2010 року, були здійснені під час 
примусового виконання судового рішення, що не може свідчити про добровільне 
визнання позичальником свого боргу. Переривання перебігу позовної давності можливе 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2018_03_07/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
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лише добровільними діями позичальника, банк же не надав на підтвердження таких дій 
позичальника належних доказів (квитанцій, касових ордерів тощо), а доказування не 
може ґрунтуватися на припущеннях (частина четверта  статті 60 ЦПК України, у редакції, 
чинній на момент розгляду справи). 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 30 травня 2018 року у справі № 161/20278/14-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74536694. 
 
Погашення боргу не позичальником, а іншою особою за відсутності доказів надання 

позичальником згоди або доручення такій особі на вчинення цих дій не може бути 
підставою для переривання перебігу позовної давності 

11 вересня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової 
палати Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
зараз АТ КБ «ПриватБанк», до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.  

Суд апеляційної інстанції частково задовольнив позовні вимоги та дійшов висновку, 
що судом першої інстанції безпідставно застосовано до позовних вимог банку наслідки 
спливу позовної давності, оскільки позичальником було внесено платіж на погашення 
заборгованості за кредитним договором, що свідчить про визнання нею свого боргу перед 
ПАТ КБ «ПриватБанк» та про переривання перебігу позовної давності згідно зі статтею                  
264 ЦК України. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду дійшов висновку про 
помилковість висновку апеляційного суду щодо переривання перебігу позовної давності             
з огляду на таке. 

Відповідно до частин першої, третьої статті 264 ЦК України перебіг позовної давності 
переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або 
іншого обов’язку; після переривання перебіг позовної давності починається заново. 

Правила переривання перебігу позовної давності застосовуються судом незалежно 
від наявності чи відсутності відповідного клопотання сторін у справі, якщо в останніх                 
є докази, що підтверджують факт такого переривання. 

До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов’язку, можуть з урахуванням 
конкретних обставин справи належати, зокрема, часткова сплата боржником або з його 
згоди іншою особою основного боргу та/або сум санкцій. 

При цьому якщо виконання зобов’язання передбачалося частинами або у вигляді 
періодичних платежів і боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише певної 
частини (чи періодичного платежу), то такі дії не можуть бути підставою для переривання 
перебігу позовної давності стосовно інших (невизнаних) частин платежу. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7807/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7807
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74536694
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
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Вчинення боржником дій з виконання зобов’язання вважається таким, що 
перериває перебіг позовної давності лише за умови, якщо такі дії здійснено самим 
боржником або за його згодою чи дорученням уповноваженою на це особою. 

Не можуть вважатися добровільним погашенням боргу, що перериває перебіг 
позовної давності, будь-які дії кредитора, спрямовані на погашення заборгованості, 
зокрема списання коштів з рахунків боржника без волевиявлення останнього, або без 
його схвалення. Вказана правова позиція висловлена Верховним Судом України                          
у постанові від 08 листопада 2017 року у справі № 6-2891цс16. 

З указаного вбачається, що апеляційний суд дійшов помилкового висновку про 
переривання перебігу позовної давності, оскільки внесення коштів у розмірі 280,00 грн               
не позичальником, а іншою особою, за відсутності доказів надання ОСОБА_1 згоди або 
доручення такій особі на вчинення цих дій, не є дією відповідача, що свідчить про 
визнання нею свого боргу, і не може бути підставою для переривання перебігу позовної 
давності, тому суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що позивачем 
пропущено позовну давність для захисту наведених цивільних прав та інтересів. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 623/99/17 можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84481455. 
 
Договірне списання грошових коштів не може призводити до переривання позовної 

давності, адже банк самостійно здійснює списання грошових коштів, а боржник не вчиняє 
будь-яких активних дій, які б стали підставою для переривання 

13 січня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом АТ КБ «ПриватБанк» до 
ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили, оскільки 
останній платіж здійснено позивачем за кредитним договором 27 березня 2009 року,                   
а з позовом банк звернувся до суду 18 червня 2016 року. За вимогами банку сплинула 
позовна давність, про застосування якої заявлено стороною у спорі. 

Касаційна скарга обґрунтована тим, що судами не взято до уваги обставини, які 
свідчать про переривання строків позовної давності, а саме: відповідачем були здійснені 
останні платежі по кредиту у 2013 і 2014 роках, а про порушення свого права банк 
дізнався лише у жовтня 2013 після продажу предмета застави. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду відхилив 
касаційну скаргу, погодившись із висновком судів попередніх інстанцій з огляду на таке. 

У постанові Верховного Суду України від 8 листопада 2017 року у справі                                 
№ 6-2891цс16 вказано, що «відповідно до частин першої, третьої статті 264 ЦК 
України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про 
визнання нею свого боргу або іншого обов’язку; після переривання перебіг позовної 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84481455
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2020_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2020_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
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давності починається заново. До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого 
обов’язку, можуть з урахуванням конкретних обставин справи належати, зокрема, 
часткова сплата боржником або з його згоди іншою особою основного боргу та/або сум 
санкцій. Вчинення боржником дій з виконання зобов’язання вважається таким, що 
перериває перебіг позовної давності лише за умови, якщо такі дії здійснено самим 
боржником або за його згодою чи дорученням уповноваженою на це особою». 

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати 
Касаційного цивільного суду від 14 лютого 2018 року в справі № 161/15679/15-ц 
міститься висновок по застосуванню частини першої статті 264 ЦК України та вказано, 
що з тлумачення цієї норми слідує, що вона пов’язує переривання позовної давності                      
з будь-якими активними діями зобов’язаного суб’єкта (боржника). При цьому, не 
виключається й випадку коли переривання перебігу позовної давності буде відбуватися 
внаслідок визнання боргу, що здійснюється іншими суб’єктами, якщо на це була 
виражена воля боржника. Тобто коли боржник виражає свою згоду чи уповноважує на 
це відповідного іншого суб’єкта». 

За таких обставин, суди зробили обґрунтований висновок про відмову в задоволенні 
позову. 

Аргумент касаційної скарги про те, що позовна давність переривалася договірним 
списанням коштів у листопаді-грудні 2013 року та січні 2014 року колегія суддів відхиляє, 
оскільки договірне списання грошових коштів не може призводити до переривання 
позовної давності, адже банк самостійно здійснює списання грошових коштів, і боржник, 
при цьому, не вчиняє будь-яких активних дій, які б стали підставою для переривання. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 13 січня 2020 року у справі №  442/5498/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86903580. 
 

Пред’явлення особою позову про стягнення кредитної заборгованості до 
третейського суду перериває позовну давність та може свідчити про зміну строку 
виконання основного зобов’язання відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України 

09 грудня 2019 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_3 про 
стягнення кредитної заборгованості. 

Суди встановили, що між АКБСР «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ 
«Укрсоцбанк», та відповідачем укладено кредитний договір, за умовами якого банк надав 
позичальнику кредитні кошти у розмірі 12 000 дол. США зі сплатою 15% річних з кінцевим 
терміном повернення до 18 серпня  2013 року на умовах, визначених договором. Постійно 
діючим Третейським судом при Асоціації українських банків ухвалено рішення про 
задоволення позову ПАТ «Укрсоцбанк» та стягнуто з відповідача на користь ПАТ 
«Укрсоцбанк» заборгованість за кредитним договором. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2020_01_01/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86903580
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844142/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#844142
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За результатами касаційного перегляду справи Верховний Суд у складі Об’єднаної 
палати Касаційного цивільного суду дійшов таких висновків. 

Способи захисту цивільних прав та інтересів судом врегульовані статтею 16 ЦК 
України, відповідно до якої особа має право звернутися до суду за захистом свого 
особистого немайнового або майнового права та інтересу. 

Статтею 21 ЦПК України визначено, що сторони мають право передати спір на 
розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про третейські суди» третейські суди                       
в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь-які справи, що 
виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятками, переліченими               
у цій статті. 

Виходячи з наведених норм права, зміст поняття «суд» у статті 16 ЦК України та 
інших нормах цього Кодексу, включаючи положення глави 19 ЦК України про позовну 
давність, охоплює також і третейські суди. 

Цивільне законодавство України при побудові конструкції переривання позовної 
давності не вказує, що наслідком пред’явлення особою позову у вигляді переривання 
позовної давності є виключно звернення до суду як державного органу. 

Тому, пред'явлення особою позову до третейського суду, до підвідомчості якого 
згідно зі статтею 6 Закону України «Про третейський суд» відноситься вирішення 
відповідного спору, перериває позовну давність. 

З урахуванням наведеного, звернення до третейського суду свідчить і про зміну 
строку виконання основного зобов'язання як це передбачено частиною другою статті 
1050 ЦК України. 

Таким чином, перебіг позовної давності за вимогами ПАТ «Укрсоцбанк» був 
перерваний поданням у листопаді 2014 року ПАТ «Укрсоцбанк» до Постійно діючого 
Третейського суду при Асоціації українських банків позовної заяви до відповідача про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, внаслідок чого 03 березня 2015 року 
Постійно діючим Третейським судом при Асоціації українських банків у справі № 2023/14 
було ухвалено рішення про задоволення позову. 

Таким чином, Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду 
відступив від висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, 
викладеному у постанові колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного 
суду від 05 вересня 2018 року у справі № 392/272/16-ц (провадження № 61-4191св18). 

 
Детальніше з текстом постанови ОП КЦС ВС від 9 грудня 2019 року у справі № 285/3950/17-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86505049. 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843047/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843047
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843047/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843047
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_7524/ed_2019_10_31/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#7524
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_398/ed_2017_01_05/pravo1/T041701.html?pravo=1#398
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843047/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843047
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843296/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843296
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_398/ed_2017_01_05/pravo1/T041701.html?pravo=1#398
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844142/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#844142
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844142/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#844142
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86505049
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Звернення стягнення на предмет іпотеки за виконавчим написом нотаріуса не 
зупиняє та не перериває перебігу позовної давності за позовними вимогами про 
стягнення кредитної заборгованості 

09 грудня 2019 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного 
цивільного суду розглянув справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2  
про стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Між АКБСР «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк», та 
відповідачем було укладено кредитний договір, за  умовами якого останній отримав 
кредит у розмірі 52 250 доларів США. Позичальник допустив утворення заборгованості,              
у зв’язку з чим приватним нотаріусом вчинено виконавчий напис, яким звернуто 
стягнення на предмет іпотеки у рахунок погашення всієї заборгованості за кредитом. 
Однак органом державної виконавчої служби виконавчий напис був повернутий 
стягувачеві без виконання. 

Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову, оскільки позивачем 
пропущено строк позовної давності для звернення до суду з вимогою про стягнення 
заборгованості. 

Передаючи справу на розгляд Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду                         
у складі Верховного Суду, колегія суддів Касаційного цивільного суду виходила із того, 
існує різний підхід щодо визначення початку перебігу строку позовної давності. На думку, 
колегії суддів початок перебігу строку позовної давності слід рахувати з дати вчинення 
виконавчого напису нотаріусом. 

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, розглянувши 
справу в касаційному порядку, дійшов таких висновків. 

 Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає                       
в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника 
майна. При цьому, вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує виникнення 
права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна,                      
а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Метою вчинення виконавчого 
напису є надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право 
на примусове виконання безспірного зобов’язання боржником. 

З урахуванням наведеного, перебіг позовної давності за вимогами про звернення 
стягнення на предмет іпотеки починається від дня, коли у кредитора (іпотекодержателя) 
виникло право на відповідний позов, незалежно від того, чи звертався він після цього до 
нотаріуса за захистом своїх цивільних прав. 

У силу положень статті 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається 
вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов’язку,                 
а також у разі пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо 
предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
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Звернення стягнення на предмет іпотеки не вказане у статті 264 ЦК України в якості 
окремої підстави переривання перебігу позовної давності, а також не може вважатися 
діями, що свідчать про визнання боржником свого боргу, чи прирівнюватись до 
пред’явлення позову. Звернення стягнення є реалізацією іпотекодержателем свого 
права, передбаченого договором іпотеки, та підставою припинення цього права. 

Повернення стягувачу виконавчого напису (виконавчого документу) також не може 
переривати перебіг позовної давності за позовними вимогами про звернення стягнення 
з аналогічних причин. 

 
Детальніше з текстом постанови ОП КЦС ВС від 9 грудня 2019 року у справі № 357/5125/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86505139.  
 
Пред’явлення позову про звернення стягнення на предмет іпотеки не перериває 

перебігу позовної давності за вимогами про стягнення заборгованості за кредитним 
договором 

24 квітня 2019 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом 
ПАТ «Дельта банк» до ОСОБА_11, ТОВ «Південна будівельна компанія» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором. 

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився апеляційний суд,  в задоволенні 
позовних вимог ПАТ «Дельта банк» до ОСОБА_11 про стягнення заборгованості за 
кредитним договором відмовив у зв’язку зі спливом позовної давності.  

Звертаючись з касаційною скаргою, позивач вказав, що суди залишили поза увагою 
ухвалу суду, якою зупинено провадження у справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до 
ОСОБА_12, ОСОБА_13, третя особа – ОСОБА_11, про звернення стягнення на предмет 
іпотеки за цим кредитним договором, тим самим суди не врахували, що відбулося 
переривання перебігу позовної давності відповідно до частини другої статті 264                           
ЦК України, що має суттєве значення для вирішення цієї справи. 

Колегія суддів Великої Палати Верховного Суду не погодилася з доводами 
касаційної скарги щодо переривання позовної давності на підставі частини другої статті 
264 ЦК України у зв’язку з тим, що банк звернувся з вимогами до іпотекодавців про 
звернення стягнення на предмети іпотеки в рахунок заборгованості за кредитним 
договором в межах позовної давності з огляду на таке. 

Відповідно до частини другої статті 264 ЦК України перебіг позовної давності 
переривається у разі пред’явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також 
якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач. 

Таким чином, на думку Великої Палати Верховного Суду, позовна давність шляхом 
пред’явлення позову переривається саме на ту частину вимог (право на яку має позивач), 
що визначена ним у його позовній заяві. Що ж до вимог, які не охоплюються 
пред’явленим позовом, та до інших боржників, то позовна давність щодо них не 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_11_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86505139
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843305/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843305
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переривається. Обов’язковою умовою переривання позовної давності шляхом 
пред’явлення позову також є дотримання вимог процесуального закону щодо форми та 
змісту позовної заяви, правил предметної та суб’єктної юрисдикції та інших, порушення 
яких перешкоджає відкриттю провадження у справі. 

 
Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 24 квітня 2019 року у справі  № 523/10225/15-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81691871. 
 
Сплив позовної давності до основної чи додаткової вимоги кредитора про стягнення 

боргу за кредитним договором сам по собі не припиняє основного зобов’язання за 
кредитним договором і не може вважатися підставою для припинення акцесорного 
(додаткового) зобов’язання  

11 вересня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати 
Касаційного цивільного суду розглянув справу за позовом  ОСОБА_1 до ПАТ КБ 
«ПриватБанк», правонаступником якого є АТ КБ «ПриватБанк», про визнання договору 
застави припиненим та припинення застави. 

Суди встановили, що між позивачем та ПАТ КБ «ПриватБанк» укладений кредитний 
договір. На забезпечення виконання кредитного договору між ним та банком укладений 
договір застави, за яким позивач передав у заставу автомобіль. У зв’язку з неналежним 
виконанням зобов’язань за кредитним договором банк звернувся до суду з позовом про 
стягнення заборгованості. Рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області від                 
19 листопада 2013 року у задоволенні позову ПАТ КБ «ПриватБанк» відмовлено у зв’язку 
з пропуском позовної давності. Відтак, позивач просив суд визнати договір застави 
автотранспорту припиненим у зв’язку із припиненням забезпеченого заставою 
зобов’язання за кредитним договором та припинити заставу транспортного засобу. 

За результатами розгляду справи Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 
цивільного суду прийняв постанову, в якій зазначив таке. 

За правилами статті 266 ЦК України зі спливом позовної давності до основної 
вимоги вважається, що позовна давність спливла і до додаткової вимоги (стягнення 
неустойки, накладення стягнення на заставлене майно тощо).  

Таким чином, позовна давність пов’язується із судовим захистом суб’єктивного 
права особи в разі його порушення, невизнання або оспорювання. Якщо упродовж 
установлених законом строків особа не подає до суду відповідного позову, то за 
загальним правилом ця особа втрачає право на позов у розумінні можливості в судовому 
порядку здійснити належне їй цивільне майнове право. Тобто сплив позовної давності 
позбавляє цивільне суб’єктивне право здатності до примусового виконання проти волі 
зобов’язаної особи. 

У зобов’язальних відносинах (стаття 509 ЦК України) суб’єктивним правом 
кредитора є право одержати від боржника виконання його обов’язку з передачі майна, 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81691871
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843307/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843307
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843578/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843578
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виконання роботи, надання послуги тощо. Зі спливом позовної давності в цих відносинах 
кредитор втрачає можливість у судовому порядку примусити боржника до виконання 
обов’язку. Так само боржник зі спливом позовної давності одержує вигоду – захист від 
можливості застосування кредитором судового примусу до виконання обов’язку. 

Однак за змістом статті 267 ЦК України сплив позовної давності сам по собі не 
припиняє суб’єктивного права кредитора, яке полягає в можливості одержання від 
боржника виконання зобов’язання як у судовому порядку, так і без використання 
судового примусу.  

Отже, ЦК України сплив позовної давності окремою підставою для припинення 
зобов’язання не визнає. Виконання боржником зобов’язання після спливу позовної 
давності допускається та визнається таким, що має достатню правову підставу. 
Пропущення позовної давності також не породжує права боржника вимагати припинення 
зобов’язання в односторонньому порядку (частина друга статті 598 ЦК України), якщо 
таке його право не встановлено договором або законом окремо. 

Таким чином, за загальним правилом ЦК України зі спливом позовної давності, 
навіть за наявності рішення суду про відмову в позові з підстави пропущення позовної 
давності, зобов’язання не припиняється. 

Підстави припинення застави визначені у статті 28 Закону України «Про заставу», 
але вказаною нормою не передбачено такої підстави для припинення застави як сплив 
позовної давності до основної чи додаткової вимоги кредитора за основним 
зобов’язанням. 

З урахуванням наведених норм права суд першої інстанції, з висновками якого 
погодився апеляційний суд, дійшов правильного висновку про відсутність підстав для 
припинення застави, оскільки сплив позовної давності до основної чи додаткової вимоги 
кредитора про стягнення боргу за кредитним договором сам по собі не припиняє 
основного зобов’язання за кредитним договором і, відповідно, не може вважатися 
підставою для припинення застави. 

 
Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 11 вересня 2019 року у справі № 201/13602/16-ц можна 

ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84211362. 
 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843308/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843669/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843669
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_167/ed_2019_02_04/pravo1/T265400.html?pravo=1#167
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84211362
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Дайджест судової практики Верховного Суду у справах, пов’язаних із виконанням 
кредитних зобов’язань. Рішення, внесені до ЄДРСР за січень 2018 – лютий 2021 
року/ / упоряд. департамент аналітичної та правової роботи Верховного Суду/ 
Відпов. за вип.: секретар Першої судової палати КЦС ВС, cекретар Пленуму ВС, 
к. ю. н, доцент Д. Д. Луспеник/ Київ, 2021.— 56 стор. 
 
 

Застереження: видання містить короткий огляд деяких судових рішень Верховного Суду. У кожному з них 
викладено лише основний висновок щодо правового питання, яке виникло у справі. Для правильного 
розуміння висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним 
текстом, розміщеним у Єдиному державному реєстрі судових рішень.  

 



 

 

Стежте за нами онлайн 
 fb.com/supremecourt.ua 

 t.me/supremecourtua 

       @supremecourt_ua 
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ФІЛІП ГУРДЕН

Клопітний спадок
МОЛОДІЖНИЙ ДЕТЕКТИВ

Переклад із французької Новікової П. Ю.

РОЗДІЛ 4

...
Я пройшов кімнатою, з відразою 

відкидаючи ногами непотріб, який 
валявся на підлозі, бо інакше дістати-
ся загадкового проходу було немож-
ливо. Із жахливим скреготом двері 
прочинилися. За ними мене зустріла 
темрява, але, на щастя, напоготові я 
мав достатньо потужний ліхтарик. По-
хмурі сходи вели до підземелля замку. 
Унизу довгий коридор, захаращений 
павутинням, яке перегороджувало 
шлях, вів глибше до надр. Я просував-
ся вперед у зловісній, гнітючій тиші. 
Відносно свіжі сліди вказували, що тут 
вештався безхатченко, подекуди паву-
тиння зяяло широкими дірами.

Ми пробиралися далі, від страху ну-
дило.

Уздовж довгого коридору то ліво-

руч, то праворуч траплялися двері 
до кімнат, деякі з них були зачинені. 
У мене сироти виступили на шкірі. 
Від тремтіння, яке відчував у руках, 
світло лампи миготіло.

У кінці проходу, куди вели сліди 
взуття, залишені в пилюці на підлозі, 
були напівпрочинені двері. Можна 
було увійти, навіть не штовхнувши їх. 
У нас із янголом промайнула думка, 
що ми натрапимо на волоцюгу, який 
несподівано кинеться на нас із-за рогу.

Зненацька Мікайо завищав, як наві-
жена сирена, у мене ледь черепушка 
не розлетілася на друзки. Яке жахіт-
тя! Однак виявилося, що то був ве-
реск щастя. Льох, куди ми потрапили, 
був винарнею, забитою численними 
пляшками з вином, вочевидь, дуже 
старими.

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА
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Я підійшов і прочитав декілька ети-
кеток: Шато Марго 1986, Шато Ко 
д'Естурне 1980, Шато Леовіль Лас 
Казес 1970, Шато О-Бріон 1985… 
Мікайо не тямив себе від радощів! 
Він пречудово знався на найкращих 
найменуваннях вин.

"Чи відомо тобі, що офіційна кла-
сифікація вин Бордо, установлена 
Наполеоном ІІІ, від 1855 року ніколи 
не зазнавала змін! Хоча, якщо бути 
точним, було єдине доповнення — у 
1973 Шато Мутон Ротшильд була на-
дана перша категорія, тобто перше 
крю!" Ті вина, які підпадають під цю 
славнозвісну класифікацію, найцін-
ніші з перлин виноробства! Вісім-
десят вісім господарств, так званих 
шато, були проранжовані від першої 
до п'ятої категорії за якістю й репу-
тацією".

Мікайо не припиняв висловлювати 
своє захоплення кожною пляшкою, 
яку я брав у руки й зачитував для ньо-
го етикетку. Його похвальби були не-
вичерпними, і дуже скоро я перервав 
знавця: 

"У мене немає коркотяга!"
Янгол визнав, що розбивати шийки 

пляшок, аби дістатися дорогоцінного 
нектару, було б святотатством, і задо-
вольнився милуванням ними.

Потім, усе ще в темряві, орієн-
туючись тільки на промінь ліхта-
ря, ми повернули назад у коридор. 
Тепер нас цікавила кімната, де, як 
здавалось, павутиння було наймен-
ше, тож її могли відвідувати най-
частіше.

І тут Мікайо знов зарепетував.

"Що ще сталося? Я не бачу тут ін-
ших пляшок!"

"Ось там! На підлозі! Придивись!"
У поросі ледь помітно виблискува-

ло дивне скляне око. Здавалося, від 
щонайменшого поруху воно оживало, 
немов якась істота в зимовій сплячці. 
Цей предмет невідступно наштовху-
вав на думку, що він прибув з іншої 
планети. 

"Мій любий Гійоме, це один із най-
визначніших моментів у моїх числен-
них життях!"

"Про що ти?"
"Це Старше Дайокі! Воно абсо-

лютно унікальне. Має таку владу, яку 
не має жодне інше дайокі!"

"Яку саме?"
"Це єдиний у світі пристрій, завдя-

ки якому головні духи рослин мо-
жуть переходити у тварин: нарости на 
стовбурах старих дубів можуть пере-
творюватися на товстих летючих ми-
шей, вони вкрай активні й називають-
ся зоргами".

"І що з цього?"
"Спробуй на мить уявити цінність 

цієї знахідки!"
"Я дуже радий за тебе! Але мені 

особисто яка з цього користь?"
На мить між нами зависла мовчан-

ка. Після того як збудження минуло, 
здавалося, час зупинився, і це підси-
лювало тривожне враження від за-
кутків замку.

"Ну, скажімо, дайокі може допомог-
ти тобі вирішити твої проблеми".

"Не розумію".
"Можна викликати зоргів, вони не-

втомні працівники!"
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"Облиш говорити загадками! Да-
вай по суті!"

"Завдяки мосту янголів ти відпра-
виш мене в мозок одного із зоргів, а я 
їм накажу відродити твій замок. Вони 
працюватимуть усю ніч, бо не можуть 
показуватися при ден ному світлі. Весь 
ремонт не коштуватиме ані копійчи-
ни, а роботи будуть виконані в най-
коротший термін. Зорги — найкращі 
трудяги з усіх живих істот".

Я закляк із роззявленим ротом. По-
тім узяв Старше Дайокі й обережно 

та шанобливо поклав до кишені. Ми 
вийшли з підземелля. Коли я вибрався 
з темних закапелків на світло ясно-
го дня, то в мене промайнула думка, 
що сонце, як навіжений лучник, ураз 
вистрілило всіма своїми променями в 
землю. Я повернувся в мисливський 
будиночок, щоб там спокійно обмір-
кувати ситуацію.

Ми чекали вечора, аби втілити 
в життя шалений задум Мікайо, із 
яким я, зрозуміло, погодився без 
вагань.
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***
Біля дачі гуляв, й тут розгублено... музику чую
З погорілих руїн, де самотні хилились штахети:
Ба... тепер там щасливий господар; і гості танцюють!
...Бог дає так усім, хто старається, —
й ноти й куплети.
Як я люблю наш світ! Не з фальшивих новин за монети.

06.11.2016 р.

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р. Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік" № 032 за 2021 р.

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА

Київський поет Євгеній Юхниця
Щодня о 12:00 нове на сайтi http://www.poetryclub.com.ua/ 
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