
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про Звернення депутатів Миколаївської   

обласної ради до Президента України, Кабінету  

Міністрів України та Верховної Ради України щодо   

включення сільськогосподарських товаровиробників  

до переліку підприємств, які не зобов’язані  

отримувати ліцензію на місце зберігання пального 

 

 

На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою звільнення сільськогосподарських товаровиробників від 

ліцензування зберігання пального та внесення змін до Закону України                      

від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII в частині включення 

сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств, які не 

зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального, обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної ради України 

щодо включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку 

підприємств, які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання 

пального (додається). 

 

2. Надіслати текст цього Звернення Президенту України, Кабінету 

Міністрів України та Верховній Раді України. 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

Двадцять восьма 

позачергова сесія 

сьомого скликання 



Додаток  

до рішення обласної ради  

 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Миколаївської обласної ради до Президента України,  

Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України щодо включення 

сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств,  

які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального 

 

Ми, депутати Миколаївської обласної ради сьомого скликання, 

занепокоєні ситуацією, що склалася в результаті дії Закону України від 

23.11.2018 № 2628-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів», відповідно до якого                                   

з 01 липня 2019 року запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів 

господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну 

торгівлю пальним. 

Верховна Рада України внесла зміни до чинного законодавства, якими 

відтермінувала до 31 грудня 2019 року запровадження штрафів за відсутність 

обов’язкової нині ліцензії на ємності для збереження пального, але це не 

вирішує проблему в цілому. 

В Україні розпочалась боротьба із тіньовим ринком нафтопродуктів та 

впроваджується прозорий ринок пального, проте Закон № 2628-VIII абсолютно 

не враховує особливості виробничого процесу агропромислових підприємств, 

які є кінцевими споживачами пального, а не учасниками ринку нафтопродуктів.  

Як відомо, під час посівної та збору врожаю ціна на пальне суттєво 

зростає, тому сільгосптоваровиробники закуповують пальне заздалегідь та 

зберігають його протягом сільськогосподарського року. Це стосується також і 

дрібних фермерських господарств, у яких в обробітку лише декілька гектарів 

землі. Всі місця зберігання пального підлягають ліцензуванню, а місцем 

зберігання вважаються резервуари будь-якого розміру. 

Лад у питаннях зберігання пального дійсно має бути наведений, але 

перелік документів, визначений на законодавчому рівні, є надзвичайно  

обтяжливим з точки зору часу і коштів. 

Ліцензування сховищ пального передбачає процедуру подання і 

розгляду значного пакета документів по кожному об’єкту. Деякі з паперів 

отримати практично нереально, а відсутність ліцензії з наступного року  

призведе до накладання  величезного штрафу у розмірі 500,0 тисяч гривень.  

Неприйнятними є щодобові звіти руху пального, адже пальне на 

аграрних підприємствах може переміщуватися у будь-який час доби. Крім того, 

для об’єктивного відображення обігу пального у системі електронного 
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адміністрування агропромисловим підприємствам необхідне технічне 

дооснащення. 

Ми підтримуємо легалізацію пунктів прийому та зберігання пального, 

однак на сьогодні непрозорість та складність отримання усіх  дозвільних 

документів може спричинити додатковий тиск правоохоронних та інспекційних 

органів на сільгосптоваровиробників (особливо на дрібних).  

На нашу думку, аграрії, які не виробляють пальне, а лише 

використовують його виключно для власних потреб, не повинні отримувати 

таких ліцензій. 

Враховуючи важливість порушеного питання, наполегливо просимо 

Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України внести  

зміни до Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII в частині 

включення сільськогосподарських товаровиробників до переліку підприємств, 

які не зобов’язані отримувати ліцензію на місце зберігання пального. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято на двадцять восьмій 

позачерговій сесії обласної ради 

сьомого скликання  

19 вересня 2019 року 
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