
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
стосовно впровадження з 1 липня 2019 року ліцензування виробництва, 

зберігання, оптової та роздрібної торгівлю пальним 

(ліцензії видаються територіальними органами Головного Управління 

Державної фіскальної служби у Полтавській області) 

 

Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів» внесено зміни до Закону України від 19.12.2005 № 481 «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481). 

Відповідно до змін, внесених до Закону № 481, на митній території 

України з 1 липня 2019 року запроваджується ліцензування діяльності усіх 

суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову 

та роздрібну торгівлі пальним. 

Статтю 1 Закону № 481 доповнено наступними визначеннями: 
місце виробництва пального - місце (територія), на якому розташовані 

споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для 

виробництва та/або зберігання пального на праві власності або користування; 

місце зберігання пального - місце (територія), на якому розташовані 

споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються для 

зберігання пального на праві власності або користування; 

місце оптової торгівлі пальним - місце (територія), на якому 

розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються 

для здійснення оптової торгівлі та/або зберігання пального на праві власності 

або користування; 

місце роздрібної торгівлі пальним - місце (територія), на якому 

розташовані споруди та/або обладнання, та/або ємності, що використовуються 

для роздрібної торгівлі та/або зберігання пального на праві власності або 

користування; 

виробництво пального - діяльність з переробки нафти, газового 

конденсату, природного газу та їх суміші, в результаті якої отримується пальне 

або інші продукти переробки; 

зберігання пального - діяльність із зберігання пального (власного або 

отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних 

характеристик; 

оптова торгівля пальним - діяльність із придбання та подальшої 

реалізації пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик 

суб’єктам господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі та/або іншим 

особам; 

роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та 

подальшого продажу або відпуску пального із зміною або без зміни його 

фізико-хімічних характеристик з автозаправної станції/автогазозаправної 

станції/газонаповнювальної станції/газонаповнювального пункту та інших 

місць роздрібної торгівлі через паливороздавальні колонки та/або 

оливороздавальні колонки; 

 



Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали 

ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі 

пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі 

пальним - перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право 

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць 

виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі 

суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях на 

підставі виданих ліцензій. Він ведеться центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України, та розміщується у вільному доступі 

Статтю 3 Закону № 481 доповнено наступними нормами: 
 

Ліцензії на право виробництва пального видаються, призупиняються та 

анулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову та митну політику. 

Для отримання ліцензії на право виробництва пального разом із 

заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів: 

 документи, що підтверджують право власності або право користування 

земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право 

землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт для 

виробництва пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату 

введення такого об’єкта в експлуатацію, цільове призначення якої 

відповідає заявленій діяльності; 

 акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до 

експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття 

об’єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об’єктів у 

місці виробництва пального, необхідних для виробництва та зберігання 

пального; 

 документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з 

визначення показників якості пального, виданий уповноваженим 

органом; 

 дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок 

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки; 

 технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні 

інструкції), що стосується виробництва та зберігання пального; 

 технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні 

відповідати вимогам технічних регламентів та національним стандартам з 

якості пального. 

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих 

державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних 

реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального. 

 

Статтю 15 Закону № 481 доповнено наступними нормами: 
Оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами 

господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. 



частину шосту статті 15 доповнено абзацами шостим і сьомим такого 

змісту: 

"пальним, за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, - 5000 

гривень за кожне таке місце; 

пальним, за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним, - 10000 

гривень"; 

після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту: 

Встановити річну плату за ліцензії на право зберігання пального у 

розмірі 780 гривень. 

Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право оптової торгівлі 

пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або 

кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місць оптової 

торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за 

місцезнаходженням суб’єкта господарювання". 

Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на 

п’ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів 

України. 

Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими 

Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем 

розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років. 

Імпорт або експорт пального здійснюється за наявності у суб’єкта 

господарювання, що імпортує або експортує пальне, ліцензії на право 

виробництва або зберігання, або оптової чи роздрібної торгівлі пальним. 

Суб’єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії 

на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях 

оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які 

отримані відповідні ліцензії. 

Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця 

зберігання пального, що використовуються: 

 підприємствами, установами та організаціями, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету; 

 підприємствами, установами та організаціями системи державного 

резерву; 

 суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке 

споживається для власних виробничо-технологічних потреб 

виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових 

платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі. 

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється 

щорічно і зараховується до місцевих бюджетів згідно із законодавством. 

Річна плата за ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним становить 

2000 гривень на кожне місце роздрібної торгівлі пальним. 

Ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним видаються 

уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за 

місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на п’ять років. 

Суб’єкти господарювання отримують ліцензію на право роздрібної 

торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним. 



Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі 

пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково 

подаються завірені заявником копії таких документів: 

 документи, що підтверджують право власності або право 

користування земельною ділянкою, або інше передбачене 

законодавством право землекористування на земельну ділянку, на 

якій розташований об’єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або 

зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату 

введення такого об’єкта в експлуатацію, цільове призначення якої 

відповідає заявленій діяльності; 

 акт вводу в експлуатацію об’єкта або акт готовності об’єкта до 

експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію 

закінчених будівництвом об’єктів, або інші документи, що 

підтверджують прийняття об’єктів в експлуатацію відповідно до 

законодавства, щодо всіх об’єктів у місці оптової або роздрібної 

торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або 

роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; 

 дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок 

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки. 

Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих 

державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних 

реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право оптової або роздрібної 

торгівлі пальним або на зберігання пального. 

Статтею 17 Закону № 481 передбачені штрафи за здійснення 

господарської діяльності без відповідної ліцензії. 

Статтею 18 Закону № 481 доповнено частиною третьою такого 

змісту: 

Тимчасово, до 1 січня 2022 року, суб’єкти господарювання можуть 

отримувати ліцензію на право виробництва пального, право оптової або 

роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального на 

відповідне місце здійснення такої діяльності без подання акта вводу в 

експлуатацію об’єкта або акта готовності об’єкта до експлуатації, або 

сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об’єктів в 

експлуатацію відповідно до законодавства, щодо об’єктів, необхідних для 

здійснення відповідної діяльності, за умови подання копій документів, що 

підтверджують право власності на такі об’єкти нерухомого майна, виданих 

у встановленому законодавством порядку до 1 січня 2014 року. 

 


