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ЯКИМ ПАЛЬНИМ СЬОГОДНІ ЗАПРАВЛЯЮТЬАВТОМОБІЛІ В УКРАЇНІ

Вагому частину бюджету більшості українських сімей становлять утримання та
експлуатація автомобіля, а виробників майже усіх видів продукції та надання послуг –
транспортні витрати в структурі вартості продукції. Основним напрямком супутніх
витрат є придбання паливно-мастильних матеріалів. В структурі споживчих витрат у
першій половині 2013 року товароборот підприємств України за категорією світлих
нафтопродуктів та газу в роздрібній торгівельній мережі становив 17,3% від усіх
категорій товарів, включаючи продовольчу групу та заклади громадського харчування.

Український споживач звик до постійного помісячного росту показників вартості
пального на АЗС, а прояви падіння світових цін на нафту та нафтопродукти в нашій
країні практично не відбиваються на вартості бензину та дизельного пального.
Зазначимо, що в Україні існує 6 НПЗ, значна частка яких належить російським
приватним компаніям – групам «Альянс», «Татнефть», «Лукойл» та українським –
«Приват», «Ostchem» та «Альфа-нафта». На даний час нафто-переробні заводи
працюють на 35-40% потужності, при цьому половина бензину та три четвертих
дизельного пального імпортується з Білорусії та Росії, найбільше з Мозерського НПЗ
(Білорусія).[1]
Основна кількість автомобілів у світі на даний момент використовують як паливо

різні марки бензину. Ринок палива в Україні характеризується таким асортиментом
товару:
- бензини: А-76/80, А-92, А-95, А-98
- дизельне паливо

Бензин це суміш легких вуглеводнів з температурою кипіння від 30 до 200 ° С і,
напевно, один з найважливіших продуктів переробки нафти.
Бензини класифікують за різними характеристиками, включаючи такі як інтервали
температур кипіння, октанове число, вміст різних присадок і домішок.

При температурі 98-104 ° С починає закипати половина компонентів суміші
(бензину), при цій температурі можна визначити яким буде хімічний сотосав
підігрівається бензину в момент прогріву двигуна. При так званої 90%-ної точки
кипіння бензину визначається час витрачається на прогрів двигуна і ефективність
використання цього палива.[2]

Дизельне паливо (або як його ще в народі називають «солярка») – це рідкий
продукт, який використовується як паливо в дизельному двигуні. Дизельне паливо
отримують при перегонці нафти з гасово-газойлевих фракцій. Це досить в'язка горюча
рідина. Характеристики сезонного дизпалива.

А – арктичне дизельне паливо. Застосовується при температурі повітря
навколишнього середовища до -50 градусів за Цельсієм. Його цетанове число - 40,
густина при 20 градусах за Цельсієм – не більше 830 кг/ м3, в'язкість при 20 градусах за
Цельсієм – від 1,4 до 4 кв. мм/с, температура застигання становить -55 градусів за
Цельсієм.

З – зимове дизельне паливо. Застосовується зимове паливо при температурі
повітря навколишнього середовища до -30 градусів за Цельсієм. Цетанове число
зимового палива - 45, густина при 20 градусах за Цельсієм – не більше 840 кг/м3,
в'язкість при 20 градусах за Цельсієм – від 1,8 до 5 кв. мм/с, температура застигання
становить -35 градусів за Цельсієм.

Л – літнє дизельне паливо. Застосовується при температурі повітря



навколишнього середовища до 0 градусів за Цельсієм і вище. Його цетанове число - не
нижче 45, густина при 20 градусах за Цельсієм – не більше 860 кг/м3, в'язкість при 20
градусах за Цельсієм – від 3 до 6 кв. мм/с, температура застигання становить
-10 градусів за Цельсієм [3]

Проблема контрабанди нафтопродуктів в особливо великих обсягах і
недоодержання держбюджетом величезних сум акцизів і ПДВ неодноразово
порушувалася протягом 2013 р.

Обсяг недоотриманих податків з бензину та дизельного палива у 2013 р.
оцінюється в 7 млрд грн. Це видно з офіційних даних, які проаналізував тижневик
DT.UA. Виходячи з діючих ставок податків на нафтопродукти (акцизів і ПДВ), у 2013
р. Міндоходів недоодержало близько 5,245 млрд грн податків з бензину і 1,713 млрд
грн — з дизельного палива.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,
розміщеними на офіційному сайті відомства, споживання бензину у 2013 р. становило
3,985 млн т, дизельного палива — 5,947 млн т. При цьому на нафтопереробних заводах
України було вироблено відповідно 0,963 млн т і 0,950 млн т бензинів і ДП.

Відсутній обсяг нафтопродуктів Україна компенсує за рахунок імпорту готових
нафтопродуктів, який мав становити 3,022 млн т бензину та 4,997 млн т дизпалива
відповідно [4].

Однак, за офіційними даними Міністерства доходів і зборів України, які DT.UA
передало джерело у фіскальному відомстві, імпорт бензинів у 2013 р. становив 1,760
млн т, дизельного палива — 4,283 млн т.

Таким чином, контрабандні поставки імпортного бензину становили 1,262 млн т,
або 31,6% від споживання. Контрабанда дизпалива оцінюється в 0,714 млн т (12,0% від
споживання). Сумарний обсяг неврахованих поставок досягає майже 2 млн т
нафтопродуктів.

Водночас серія розслідувань, проведених тижневиком DT.UA, показує, що
основною причиною недоїмки паливних акцизів є поставки імпортних нафтопродуктів
через систему ліцензійних митних складів компаній "Зовнітрансгаз", ПП "Фірма
Армада-Плюс" і ДП "Петрол-Форвардинг", розташованих у Кіровоградській, Одеській
та низці інших областей України. Ці нафтопродукти оформляються як транзитні або
реекспортні (тобто без сплати акцизу й ПДВ), хоча потім реалізуються на
внутрішньому ринку через компанію "Газ Україна-2020", яка входить у неформальну
групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка. "Газ Україна-2020" купує нафтопродукти
через систему підприємств, що мають ознаки фіктивності, й формально не є
імпортером цих нафтопродуктів[4].
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