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ЗІР, категорія 113.02 

Основні засади державної політики щодо ліцензування діяльності суб’єктів 

господарювання, які здійснюють, зокрема, виробництво, зберігання, оптову та роздрібну 

торгівлю пальним визначено Законом України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР             

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та 

доповненнями (далі – Закон № 481). 

Статтею 15 Закону № 481 встановлено, зокрема, що оптова торгівля пальним 

здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. 

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання. У заяві зазначається вид 

господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має намір 

одержати ліцензію, зокрема, оптова торгівля пальним. 

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. 

Для отримання ліцензії на право оптової торгівлі пальним 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 торгівлі пальним, чинні на 

дату подання заяви та/або на дату введення такого об’єкта в експлуатацію, будь-

якого цільового призначення; 

• 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 торгівлі пальним, необхідних для 

оптової торгівлі пальним; 

• дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним, за відсутності 

місць оптової торгівлі пальним копії таких документів не подають. 

Таким чином, якщо суб’єкт господарювання здійснює одночасно оптову торгівлю 

пальним як за наявності місць оптової торгівлі, так і за їх відсутності, то такий суб’єкт 

господарювання повинен мати ліцензію на кожне місце оптової торгівлі та окрему 

ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб’єкта 

господарювання. 


