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Одним із головних завдань сьогодення є вдосконалення української 

стратегії і тактики вирішення однієї з найгостріших у сучасному світі 

проблем – контрафакції і піратства; реалізація реформи захисту інтелектуальної 

власності і системи заходів протидії виготовленню і поширенню підробок; 

формування цивілізованого українського товарного ринку і сприятливого 

інвестиційного клімату в країні [1]. 

В Україні легальні обсяги споживання нафтопродуктів становлять 

близько 8 млн тонн на рік. Ще близько 2 млн тонн – це сектор контрафакту, 

який виробляється незаконно та з якого не платяться податки. Отже, можемо 

оцінити тіньовий ринок пального в Україні у 20% [2]. Нафтогазова асоціація 

України (далі по тексту – НАУ) наприкінці 2018 року оприлюднила дані згідно 

яких за рік в країні було продано до 1,2 млн тонн пального поза межами 

легальних АЗС. Тобто в «тіні» знаходилося від 30 до 50% роздрібного ринку, 

залежно від регіону і виду продукції. Нинішнього 2019 року, за прогнозами 

НАУ, цей показник сягне 1,5 млн тонн. У грудні 2018 року НАУ і Державна 

фіскальна служба України (далі по тексту – ДФС України) підписали 

меморандум, націлений на боротьбу з тіньовим сегментом ринку 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27780102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29778059
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нафтопродуктів. Одним з аспектів цього документа є оперативне інформування 

суспільства та органів влади, центральних і місцевих, про нелегальну торгівлю 

продуктами нафтопереробки. За допомогою громадських активістів було 

створено інтерактивну карту виявлених місць торгівлі бензином, дизельним 

пальним та «автогазом» з ознаками порушення законодавства.  

Що являє собою нелегальний ринок нафтопродуктів? Окрім роботи 

незаконних АЗС, це також контрафактні продажі та нелегальне виробництво 

пального; використання пального за схемами мінімізації оподаткування; так 

звані скруточні схеми, що живляться за рахунок інших галузей економіки – 

шляхом отримання фіктивних документів на частину пального, що нібито 

спожито підприємством, а насправді такого, яке потім продається в роздрібній 

мережі. За оцінками експертів НАУ, фактична кількість нелегальних об’єктів на 

сьогодні становить щонайменше 1500, а обсяг отримуваних на них тіньових 

прибутків – понад 80 млн дол. США на рік. Наразі НАУ об’єднує 80% 

імпортерів нафтопродуктів і майже 45% тих, хто займається роздрібною 

торгівлею пальним в Україні. Питання нелегальних АЗС гостре не лише з точки 

зору несплати податків або якихось тіньових схем, воно стосується кожного 

українця. По-перше, контрафактне пальне призводить до пошкодження 

автомобілів, бо не витримується більшість технічних умов. По-друге, ці АЗС 

працюють без дозвільних документів на експлуатацію об’єктів підвищеної 

небезпеки – немає жодних засобів пожежогасіння, а навколо – «зони 

відчуження», яка має бути згідно з санітарними нормами. 

Тіньовий ринок нафтопродуктів живиться за рахунок внутрішнього 

контрафакту, перш за все газового конденсату внутрішнього видобутку. Адже 

сьогодні немає чіткого урахування, скільки конденсату та із скількох 

свердловин надходить і яким чином переробляється. А тому щоб 

унеможливити нелегальний обіг нафтопродуктів, Нафтогазова асоціація 

запропонувала комплексні рішення, які підтримав парламент та президент. 

Законом України № 2628 були внесені зміни до Податкового кодексу, які 

передбачають ліцензування усіх учасників ринку – виробників, нафтобази, 

оптові та роздрібні мережі. Кожен з них має отримати окрему ліцензію, стати 

публічною компанією, відомості про яку мають міститися у відкритому реєстрі 

на сайті ДФС України. Ліцензування заплановане з 1 липня 2019 року. 

Також проводиться модернізація існуючої системи електронного 

адміністрування реалізації пального. Облік усіх обсягів нафтопродуктів 

максимально наближається до місць їх фактичного знаходження, 

запроваджується контроль переміщення пального в транспортних засобах і 

відслідковування фактичних залишків пального на всіх акцизних складах 

України. Безпосередньо на акцизних складах вводиться обов’язкове 

використання засобів вимірювальної техніки – ультразвукові електронні 

витратоміри та рівнеміри. Вони дозволять ДФС України щоденно отримувати в 

електронному вигляді інформацію про те, який обіг пального від імпортера або 

https://perevirazs.info/
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виробника по всіх ланцюжках до кінцевого споживача рухається по країні 

кожного дня [3]. 

Окрім запровадження ліцензування виробництва, зберігання, оптової та 

роздрібної торгівлі паливом; запуску нової версії СЕАРП – системи 

електронного адміністрування реалізації палива; запуску нової системи 

контролю за фактичним обігом і залишками палива на акцизних складах з 

використанням спеціального обладнання, посилюється відповідальність за 

нелегальні операції з паливом. Той, хто не встигне навести лад із документами, 

заплатить чималі штрафи. Карати порушників почнуть з 1 січня 2020 року [4]. 

У липні 2018 року представники НАУ прийняли участь у першому 

засіданні міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до 

скраплених газі», яка була створена відповідно до наказу Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості від 12 березня 2018 року №159. 

Технічний регламент складатиметься з двох частин: перша частина 

регулюватиме технічні умови для палив автомобільних газів нафтових 

скраплених, а друга – для газів вуглеводневих скраплених паливних для 

комунально-побутового споживання. Газ вуглеводневий скраплений паливний 

для комунально-побутового споживання не можна застосовувати для заправки 

автомобільного транспорту. По-перше: ці два види скраплених газів 

відрізняються за хімічним складом, адже загальний вміст сірки для автогаза 

складає 50 ppm, а для газу комунально-побутового прийнятна норма складає 

130 ppm. По-друге: газ комунально-побутового призначення реалізується без 

сплати акцизу, тому коштує набагато дешевше, за автомобільний. Тож без 

чіткого регламенту в операторів ринку створюється велика спокуса реалізувати 

побутовий скраплений газ замість автомобільного, що не тільки створює 

загрозу для двигуна машини й навколишнього середовища, та ще й руйнує 

чесну конкуренцію на ринку нафтопродуктів. 

У НАУ повністю підтримують прийняття нових стандартів для газів 

вуглеводневих скраплених паливних для комунально-побутового споживання. 

Адже чітка стандартизація процедур і правил – один з ефективних заходів, 

спрямованих на боротьбу з контрафактом. А після вступу в силу з 1 січня 2018 

року, нового ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий 

скраплений», розробка технічного регламентна для скрапленого газу 

комунально-побутового призначення – цілком логічний крок, спрямований на 

забезпечення споживачів паливом більш високого екологічного класу та 

створення сприятливих умов для розвитку конкуренції на ринку 

нафтопродуктів [5]. 

Український науково-дослідний і освітній центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості подовжив дію старого стандарту зрідженого газу 

ДСТУ 27578-87 «Гази вуглеводневі зріджені для автомобільного транспорту» 

до 1 січня 2019 р. Введення ДСТУ EN 589:2017 з 1 лютого 2018 р. висувало 
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більш жорсткі вимоги до якості LPG і гармонізувало українські нормативи з 

європейськими. «Європейський» стандарт визначає межу допустимого 

октанового числа, вмісту сірки та води, а також висуває додаткові вимоги до 

пунктів зберігання газу, приладів обліку, контролю і наявних акредитованих 

лабораторій. Введення нового ДСТУ EN 589:2017 для зрідженого газу дозволяє 

знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу, захищає права споживача і 

сприяє боротьбі з контра фактом [6]. 

В українському законодавстві було відсутнє поняття «контрабанда 

пального». «Контрабанда товарів, згідно з Переліком, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №448, в Енергетичній митниці 

ДФС відсутня». При цьому найлегший та найприбутковіший (з точки зору 

обсягів) шлях постачання контрафактного пального – морські кордони Чорного 

та Азовського морів. Але зупинити цей потік Енергетичній митниці також було 

важко. Значним кроком в упорядкуванні термінології на ринку в тому числі 

пального є прийняття Закону України № 202-IX «Про внесення змін у Митний 

кодекс України щодо захисту прав інтелектуальної власності при переміщенні 

товарів через митний кордон України». Закон України розширює перелік 

об’єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється 

при переміщенні товарів через митний кордон України і дає визначення 

термінам «контрафактні товари», «піратські товари», «товари, підозрювані в 

порушенні права інтелектуальної власності» [7]. 

Таким чином, Україна послідовно здійснює протидію зловживанням при 

ввезенні нафтопродуктів на територію України, коли бензин та дизпальне 

везуть під виглядом авіагасу, не сплачуючи потрібний акциз; забезпечує 

виявлення контрафактної продукції; виявляє зловживання щодо мінімізації при 

сплаті податків та використання нетипового експорту компаніями, які мають 

значний потік обігу грошових коштів, тощо. Всі ці заходи, а також 

підкріплення їх низкою нормативно-правових та нормативних документів 

забезпечить просування ринку пального до цивілізованих правил та норм.  
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ТЕХНИКИ НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Современную семью нельзя представить без использования сложной 

бытовой техники. На рынок активно выходят новые виды изделий, 

классические товары приобретают набор улучшенных потребительских 

свойств, совершенствуются технологии их производства. Одновременно растет 

спрос на бытовую технику, расширяется торговая сеть. Этот естественный 

процесс не вызывает удивления ни у потребителей, ни у работников торгового 

звена.  

Вместе с тем, исследования рынка и сферы услуг показывают, что 

существенно растет и число обращений покупателей с проблемами, 

вызванными качеством и безопасностью бытовой техники. Анализируя 

сложившуюся ситуацию, следует разобраться в причинах снижения качества 

товаров данной группы. На наш взгляд, имеется несколько весомых 

объяснений. Рынок сложной бытовой техники Республики Беларусь любого 

потребителя порадует разнообразием модельных рядов, широким выбором 

ассортимента и ценового диапазона. Наметилась тенденция снижения доли 

товаров белорусского производства с заведомо стабильно высоким качеством и 

безопасностью. Наплыв сложной бытовой техники китайского производства 
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