
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів 

України  

від ___________ 2019 р. № ___ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які 

отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної 

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

торгівлі пальним 

 

 
1. 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 (далі – Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального) – 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. 

 

2. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального формується та 

ведеться ДФС та її територіальними органами в електронній формі на підставі 

відомостей, зазначених у документах, які подаються суб’єктами 

господарювання для отримання ліцензії на право виробництва, зберігання, 

оптової та роздрібної торгівлі пальним відповідно до статей 3, 15 Закону 

України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та 

пального».  

 

3. До Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального вносяться такі 

відомості : 

для юридичних осіб: найменування та код згідно з ЄДРПОУ; 

для осіб, уповноважених на ведення обліку діяльності за договорами про 

спільну діяльність без утворення юридичної особи та які є відповідальними за 

утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договорів: 

найменування та код згідно з ЄДРПОУ уповноваженої особи та податковий 

номер, наданий такій особі під час взяття на облік договору згідно з пунктом 

63.6 статті 63 та пунктом 64.6 статті 64 Податкового кодексу України; 
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для фізичних осіб – підприємців: прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 

(за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у 

паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером 

паспорта); 

адреса місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі 

пальним (назва області, району, населеного пункту, коду за КОАТУУ, вулиця, 

номер будинку/офісу); 

дата видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право 

виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним. 

 

4. Підставою для включення суб’єкта господарювання до Єдиного 

реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є рішення ДФС та її територіальних 

органів про видачу ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та 

роздрібної торгівлі пальним.  

 

5. Зміни до відомостей Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу 

пального вносяться на підставі внесення змін до відомостей, зазначених у 

виданій суб’єкту господарювання ліцензії. 

 

6. Підставою для виключення суб’єкта господарювання з Єдиного 

реєстру ліцензіатів та місць обігу пального є розпорядження про анулювання 

ліцензії, прийнятого ДФС та її територіальними органами відповідно до статей 

3, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

та пального».  

 

7. Інформація про суб’єкта господарювання вноситься до Єдиного 

реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного робочого дня 

з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії/ внесення змін до ліцензії. 

 

8. Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального розміщується на 

офіційному веб-сайті ДФС.  

 

9. Інформація, що міститься в Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу 

пального, є відкритою. 

 

 

 


