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документи
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 29 жовтня 2020 р. № 1037 

Київ

Деякі питання маркування марками 
акцизного податку тютюнових виробів  

і рідин, що використовуються  
в електронних сигаретах

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити нові зразки марок акцизного податку для тютюнових виробів і зраз-

ки марок акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаре-
тах, вітчизняного та імпортного виробництва, що додаються.

2. Запровадити з 1 січня 2021 p. марки акцизного податку нового зразка для тю-
тюнових виробів і марки акцизного податку для рідин, що використовуються в елек-
тронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1251 
«Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акциз-
ного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (Офіційний 
вісник України, 2011 р., № 1, ст. 35; 2013 р., № 3, ст. 66, № 24, ст. 808, № 51, ст. 
1850, № 89, ст. 3265; 2014 р., № 81, ст. 2287, № 95, ст. 2726; 2015 р., № 40, ст. 1216;  
2016 р., № 26, ст. 1024, № 81, ст. 2687; 2017 р., № 67, ст. 1993; 2018 р., № 32, ст. 1122, 
№ 84, ст. 2768; 2019 р., № 90, ст. 3000; 2020 р., № 4, ст. 202, № 17, ст. 675) зміни, 
що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 жовтня 2020 р. № 1037

ЗРаЗКИ  
марок акцизного податку для тютюнових виробів і рідин, 

що використовуються в електронних сигаретах, 
вітчизняного та імпортного виробництва

Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром

Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва без фільтра

Для тютюнових виробів вітчизняного виробництва (сигарили)

Для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою пі-
дігрівача з електронним управлінням вітчизняного виробництва

Для інших тютюнових виробів вітчизняного виробництва

Для тютюнових виробів імпортного виробництва з фільтром

Для тютюнових виробів імпортного виробництва без фільтра

Для тютюнових виробів імпортного виробництва (сигарили)

Для інших тютюнових виробів імпортного виробництва

Для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою пі-
дігрівача з електронним управлінням імпортного виробництва

Для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного вироб-
ництва

Для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробни-
цтва

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 жовтня 2020 р. № 1037
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
 від 27 грудня 2010 р. № 1251 

1. У назві та пункті 1 постанови слова «і тютюнових виробів» замінити словами 
«, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах». 

2. У Положенні про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку 
та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженому зазначеною 
постановою:

1) у назві Положення слова «і тютюнових виробів» замінити словами «, тютюно-
вих виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;

2) у пункті 1:
в абзаці першому слова «та тютюнових виробів (далі — марки)» замінити сло-

вами «, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання 
(ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використову-
ються в електронних сигаретах (далі — марки),»;

абзац третій після слів «тютюнових виробів» доповнити словами «, тютюновмісних 
виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним 
управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;

3) у пункті 3:
в абзаці четвертому слова «і тютюнових виробів (далі — покупці марок)» заміни-

ти словами «, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагріван-
ня (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використо-
вуються в електронних сигаретах (далі — покупці марок),»; 

в абзаці восьмому слова «та тютюнових виробів» замінити словами «, тютюнових 
виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою пі-
дігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних си-
гаретах,»;

4) у пункті 5:
абзац перший після слів «тютюнових виробів» доповнити словами «, тютюновміс-

них виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електро-
нним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах,»;

абзац другий викласти в такій редакції:
«Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана про-

дукція), вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, для алко-
гольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва — червоній, 
для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), ім-
портного виробництва — фіолетовій, для алкогольних напоїв, які є виноробною про-
дукцією, імпортного виробництва — оранжевій, для тютюнових виробів вітчизняного 
виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) — зеленій, для тютюнових 
виробів вітчизняного виробництва (сигарили) — смарагдово-зеленій, для тютюновміс-
них виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електро-
нним управлінням вітчизняного виробництва — бузковій, для інших тютюнових ви-
робів вітчизняного виробництва — помаранчевій, для тютюнових виробів імпортно-
го виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) — синій, для тютюно-
вих виробів імпортного виробництва (сигарили) — рожево-смарагдовій, для інших тю-
тюнових виробів імпортного виробництва — бордовій, для тютюновмісних виробів для 
електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням 
імпортного виробництва — зелено-помаранчевій, для рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, вітчизняного виробництва — вохристо-зеленій, для рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, імпортного виробництва — рожево-си-
ній кольоровій гамі.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:
«позначення виду марки, що складається із слів та літер «алкоголь вітчизняний (лі-

керо-горілчана продукція)» — «АВ ЛГП», «алкоголь вітчизняний (виноробна продук-
ція)» — «АВ ВП», «алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)» — «АІ ЛГП», «ал-
коголь імпортний (виноробна продукція)» — «АІ ВП», «тютюн вітчизняний (сигарети з 
фільтром)» — «ТВ ЗФ», «тютюн вітчизняний (сигарети без фільтра, цигарки)» — «ТВ 
БФ», «тютюн вітчизняний (сигарили)» — «ТВ СГ», «тютюн імпортний (сигарети з філь-
тром)» — «ТІ ЗФ», «тютюн імпортний (сигарети без фільтра, цигарки)» — «ТІ БФ», 
«тютюн імпортний (сигарили)» — «ТІ СГ», «тютюн вітчизняний (інші вироби)» — «ТВ 
ІНШІ», «тютюн імпортний (інші вироби)» – «ТІ ІНШІ», «тютюновмісні вироби для елек-
тричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням ві-
тчизняні» — «ТВЕН В», «тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за 
допомогою підігрівача з електронним управлінням імпортні» — «ТВЕН І», «рідина ім-
портна» — «РІ», «рідина вітчизняна» — «РВ»;»;

в абзаці сьомому слова «тютюнових виробів) через скісну риску та сума акцизно-
го податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до 
тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарюван-
ня роздрібної торгівлі алкогольних напоїв» замінити словами «тютюнових виробів, тю-
тюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з 
електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах) че-
рез скісну риску, сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за оди-
ницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реаліза-
ції суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, кількість штук у 
пачці або упаковці (для сигарет, цигарок та сигарил)»;

5) у пункті 8 слова «та тютюнових виробів» замінити словами «, тютюнових виробів, 
тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача 
з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;

6) абзац п’ятий пункту 10 після слів «тютюнових виробів» доповнити словами «, 
тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача 
з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах,»;

7) у назві розділу «Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» слова «і 
тютюнових виробів» замінити словами «, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів 
для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлін-
ням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах»;

8) у пункті 20:
в абзаці першому слова «і тютюнових виробів» замінити словами «, тютюнових ви-

робів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою пі-
дігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних си-
гаретах,»;

в абзаці четвертому слова «та тютюнові вироби» замінити словами «, тютюнові ви-
роби, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрі-
вача з електронним управлінням і рідини, що використовуються в електронних сига-
ретах,»;

9) у пункті 23:
абзац перший після слів «тютюнові вироби» доповнити словами «, тютюновмісні 

вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним 
управлінням і рідини, що використовуються в електронних сигаретах,»;

абзац другий після слова «сигарил» доповнити словами «, тютюновмісних виробів 
для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управ-
лінням»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«на картриджі, заправні контейнери та інші ємності для рідин, що використовують-

ся в електронних сигаретах, — у такий спосіб, щоб марки обов’язково розривалися під 
час відкривання.»; 

10) у пункті 24:
в абзаці першому слова «та тютюнових виробів» замінити словами «, тютюнових 

виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою пі-
дігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних си-
гаретах,»;

в абзаці другому слова «та тютюнові вироби» замінити словами «, тютюнові виро-
би, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача 
з електронним управлінням і рідини, що використовуються в електронних сигаретах,»;

11) пункт 29 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«Повернуті імпортерами невикористані марки, що не пошкоджено, можуть бути по-

вторно видані продавцем марок на підставі заяви тому ж імпортеру, який їх повернув. 
При цьому плата за марки не стягується.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим 
— восьмим;

12) друге речення пункту 32 після слів «тютюнових виробів» доповнити словами 
«, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою піді-
грівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних си-
гаретах».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 жовтня 2020 р. № 1038 
Київ

про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2006 р. № 1644 і 
від 30 серпня 2017 р. № 704

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644 

«Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних 
та резервістів, грошової виплати резервістам» (Офіційний вісник України, 2006 р.,  
№ 48, ст. 3190; 2013 р., № 60, ст. 2150; 2015 р., № 24, ст. 670; 2017 р., № 36, ст. 1133) і від  
30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб ря-
дового і начальницького складу та деяких інших осіб» (Офіційний вісник України, 
2017 р., № 77, ст. 2374; 2018 р., № 3, ст. 121) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується  
з дня набрання чинності пунктом 6 розділу I Закону України від 17 жовтня 2019 р.  
№ 205-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання 
військового обов’язку та проходження військової служби» та пунктом 4 розділу І За-
кону України від 4 червня 2020 р. № 680-IX «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо військових звань військовослужбовців».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2020 р. № 1038
ЗМІнИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2006 р. № 1644 і від 30 серпня 2017 р. № 704

1. Пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р.  
№ 1644 викласти в такій редакції:

«1. Установити, що:
військовозобов’язаним і резервістам, призваним на збори, за кожний день пере-

бування на зборах з урахуванням часу перебування в дорозі від військового комісарі-
ату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові в таких розмірах, відсо-
тків добових у разі службового відрядження:
вищому офіцерському складу — 50;
старшому офіцерському складу — 40;
молодшому офіцерському складу — 35;
вищому та старшому сержантському і старшинському складу — 35;
молодшому сержантському і старшинському складу — 30;
рядовому складу — 20.

Виплата добових проводиться військовими частинами, в яких військовозобов’язані 
та резервісти проходять збори; 

резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві 
здійснюються грошові виплати в таких розмірах, гривень на місяць (кількість прожит-
кових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року):
вищому офіцерському складу — 2;
старшому офіцерському складу — 1,9;
молодшому офіцерському складу — 1,8;
вищому та старшому сержантському і старшинському складу — 1,7;
молодшому  сержантському і старшинському складу — 1,6;
рядовому складу — 1,5.»;

«3. Виплачувати резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли пра-
вопорушень, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві, одноразове 
грошове заохочення в таких розмірах, гривень на рік: 
вищому офіцерському складу — 3100;
старшому офіцерському складу — 2800;
молодшому офіцерському складу — 2500;
вищому та старшому сержантському і старшинському складу — 2200;
молодшому  сержантському і старшинському складу — 1900;
рядовому складу — 1600.

У разі невиконання резервістом програми підготовки або вчинення правопорушень, 
пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві, зазначена винагорода вій-
ськовою частиною, з командиром якої резервістом укладено контракт на проходження 
служби у військовому резерві або до якої резервіста зараховано на службу до військо-
вого оперативного резерву першої черги, не виплачується або розмір її зменшується. 
Підстави для позбавлення або зменшення розміру одноразового грошового заохочен-
ня визначаються органами, зазначеними у пункті 4 цієї постанови.».

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704: 
1) підпункт 3 пункту 6 викласти в такій редакції:
«3) доплату за вчене звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців 

строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які обійма-
ють посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання 
доцента, старшого наукового співробітника або старшого дослідника, в розмірі 5 від-
сотків, професора — 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше 
вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;»;

2) у додатках до постанови:
примітки до додатка 1 викласти в такій редакції:
«Примітки:  1. Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються в по-

рядку, встановленому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30 серпня 2017 р. № 704. У разі коли розмір окладу визначено 
у гривнях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище зао-
круглюються до 10 гривень.
2. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і старшинського 
(осіб рядового і молодшого начальницького) складу встановлюють-
ся за 1—12 розрядами.
Посадові оклади за окремими посадами осіб рядового, сержантського і 
старшинського (осіб рядового і молодшого начальницького) складу по-
над 12 тарифний розряд визначаються керівниками державних органів.»;

примітку до додатків 12 і 13 викласти в такій редакції:
«Примітка.  Посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються в поряд-

ку, встановленому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 
30 серпня 2017 р. № 704. У разі коли розмір окладу визначено у грив-
нях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище заокруглю-
ються до 10 гривень.»;
додаток 14 викласти в такій редакції:

«Додаток 14 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 серпня 2017 р. № 704 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

28 жовтня 2020 р. № 1038)
сХЕМа 

тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців 
(крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового  

і начальницького складу

військові (спеціальні) звання тарифний 
коефіцієнт

Генерал, адмірал, генерал служби цивільного захисту 1
Генерал-лейтенант, віце-адмірал, генерал-полковник служби цивіль-
ного захисту, генерал-полковник внутрішньої служби, генерал-пол-
ковник податкової міліції

0,96

Генерал-майор, контр-адмірал, генерал-лейтенант служби цивільно-
го захисту, генерал-лейтенант внутрішньої служби, генерал-лейтенант 
податкової міліції

0,92

Бригадний генерал, коммодор, генерал-майор служби цивільного захис-
ту, генерал-майор внутрішньої служби, генерал-майор податкової міліції

0,88

Полковник, капітан 1 рангу, полковник служби цивільного захисту, 
полковник внутрішньої служби, полковник податкової міліції

0,84

Підполковник, капітан 2 рангу, підполковник служби цивільного захис-
ту, підполковник внутрішньої служби, підполковник податкової міліції

0,8

Майор, капітан 3 рангу, майор служби цивільного захисту, майор вну-
трішньої служби, майор податкової міліції

0,76

Капітан, капітан-лейтенант, капітан служби цивільного захисту, капі-
тан внутрішньої служби, капітан податкової міліції

0,72

Старший лейтенант, старший лейтенант служби цивільного захисту, стар-
ший лейтенант внутрішньої служби, старший лейтенант податкової міліції

0,68

Лейтенант, лейтенант служби цивільного захисту, лейтенант внутріш-
ньої служби, лейтенант податкової міліції

0,64

Молодший лейтенант, молодший лейтенант служби цивільного захис-
ту, молодший лейтенант внутрішньої служби

0,62

Головний майстер-сержант, головний майстер-старшина 0,6
Старший майстер-сержант, старший майстер-старшина 0,59
Майстер-сержант, майстер-старшина, старший прапорщик  служби 
цивільного захисту, старший прапорщик внутрішньої служби, стар-
ший прапорщик податкової міліції

0,58

Штаб-сержант, штаб-старшина, прапорщик служби цивільного захис-
ту, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик  податкової міліції

0,54

Головний сержант, головний корабельний старшина, старшина служ-
би цивільного захисту, старшина внутрішньої служби

0,5

Старший сержант, головний старшина, старший сержант служби ци-
вільного захисту, старший сержант внутрішньої служби

0,46

Сержант, старшина 1 статті, сержант служби цивільного захисту, сер-
жант внутрішньої служби

0,42

Молодший сержант, старшина 2 статті, молодший сержант служби 
цивільного захисту, молодший сержант внутрішньої служби

0,38

Старший солдат, старший матрос 0,34
Солдат, матрос, рядовий служби цивільного захисту, рядовий вну-
трішньої служби, рядовий податкової міліції

0,3

Рекрут 0,25________
Примітки:  1. Оклади за військовим (спеціальним) званням визначаються в поряд-

ку, встановленому пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 
30 серпня 2017 р. № 704. У разі коли розмір окладу визначено у грив-
нях з копійками, цифри до 4,99 відкидаються, від 5 і вище заокруглю-
ються до 10 гривень.
2. Виплата військовослужбовцям окладів за військовими званнями «ге-
нерал-полковник», які присвоєні до 1 жовтня 2020 р., зберігається за 
ними у розмірах, встановлених законодавством.
3. Виплата військовослужбовцям окладів за військовими званнями 
«старший прапорщик», «старший мічман», «прапорщик», «мічман», 
«старшина», «головний корабельний старшина», які присвоєні до 1 
жовтня 2020 р., зберігається за ними до завершення проведення переа-
тестації у розмірах, встановлених законодавством.».


