
ПРОЕКТ 
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА  

від _______________ 2019 року  № ________ 

Київ 
 
 

 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  

 
 

Кабінет Міністрів України постановляє:  
 

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 
 
2.  Установити, що вироблені до набрання чинності цією постановою 

лікарські засоби у вигляді настойок (настоянок) належать до лікарських засобів, 
для виробництва яких використовується спирт етиловий за ставкою акцизного 
податку в розмірі 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту етилового. 

 
 
 
Прем'єр-міністр України     В. ГРОЙСМАН 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів 
України 
від _________2019 р. № _____ 

 
 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

 
1. У абзаці восьмому пункту 3 Порядку визначення виробників і покупців 

спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1266 (Офіційний вісник 
України, 2002 р., № 36, ст. 1684; 2009 р., № 22, ст. 697), слова «бальзамів і 
еліксирів» замінити словами «бальзамів, еліксирів та настойок (настоянок)». 

 
2. У пункті 1 та абзаці третьому пункту 5 Порядку випуску, обігу та 

погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), 
що видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового 
неденатурованого, спирту етилового денатурованого (технічного) та 
біоетанолу, які використовуються суб'єктами господарювання для виробництва 
окремих видів продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2010 р. № 1257 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, 
ст. 244; 2013 р., № 11, ст. 416;), слова «бальзамів та еліксирів» замінити 
словами «бальзамів, еліксирів та настойок (настоянок)». 

 
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 р. № 19 

«Питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів» 
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 115; 2013 р., № 70, ст. 2575; 
2015 р., № 53, ст. 1707; 2016 р., № 26, ст. 1022; 2018 р., № 4, ст. 186): 

1) у пункті 1 слова «бальзамів і еліксирів» замінити словами «бальзамів, 
еліксирів та настойок (настоянок)»; 

2) пункт 2 після слова «еліксирів» доповнити словами «настойок 
(настоянок)»; 

3) у додатку до постанови: 

у назві додатку та примітці слова «бальзамів і еліксирів» замінити 
словами «бальзамів, еліксирів та настойок (настоянок)»; 

у позиції «ПАТ “Київмедпрепарат”» у графі «Місцезнаходження» 
знаки «-”-» замінити словами «м. Київ»; 

у графі «Квота на відвантаження спирту етилового, дал» у позиції «ПрАТ 
«Фармацевтична фірма «Дарниця» цифри «813»  замінити цифрами «1500»; 



доповнити такою позицією: 

«ТОВ «НВК “Екофарм”»           25589583             м.Київ            4219, 31.». 

____________________ 

 


