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ЧИ ПОТРІБНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО,
ЯКЩО ПІСЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТ НЕ ВИЗНАНО
ОБ’ЄКТОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ? 

Сільгосппідприємство має у власності склад, де зберігає пальне. Після про-
ведення ідентифікації потенційно небезпечного об’єкта (склад із пальним) 
установлено, що цей об’єкт не належить до об’єктів підвищеної небезпеки. 
Чи обов’язково за таких обставин підприємству отримувати ліцензію на право 
зберігання пального (далі – ліцензія)?

Так, сільгосппідприємству потрібна ліцензія. Роз-
беремося чому.

У власності або користуванні суб’єкта господа-
рювання (далі – СГ) перебуває склад із паль-
ним, тобто речовиною, яка є вибухонебезпечною, 
тому такий об’єкт наразі потенційно небезпечний. 
Якщо у СГ є потенційно небезпечні об’єкти, 
на яких використовується, виготовляється, пере-
робляється, зберігається чи транспортується не-
безпечна речовина, він має його ідентифікувати.

Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвище-
ної небезпеки встановлено постановою КМУ від 
11.07.02 р. № 956 (далі – Порядок № 956).

Ідентифікація є обов’язковою. Для цього СГ 
звертається до профільної організації або прово-
дить ідентифікацію самостійно. Звертаємо ува-
гу: для її проведення необхідні знання інженер-
ного та технічного характеру. Тож бухгалтеру буде 
важко зробити це самостійно.

За результатами ідентифікації СГ складає пові-
домлення за формою ОПН-1, наведеною в до-
датку 1 до Порядку № 956 (далі – повідомлення), 
і протягом двох тижнів надсилає його до об-
ласного управління Держпраці, ДСНС, Держеко-
інспекції, санепідемслужби, Держархбудінспек-
ції, місцевої держадміністрації або виконкому 
місцевої ради (п. 18 Порядку № 956). Як бачимо, 
список адресатів доволі значний. Але найголо-
внішим можна вважати Держпраці, адже саме ця 
служба веде Державний реєстр об’єктів підвище-
ної небезпеки (далі – Реєстр) та включає до нього 
об’єкти на підставі повідомлень.

За результатами ідентифікації Держпраці може 
прийняти такі рішення:

об’єкт належить до категорії об’єктів підви- •
щеної небезпеки. Тоді підприємство має роз-
робити декларацію безпеки об’єкта підвищеної 
небезпеки (виготовляється платно приватними 
організаціями). Декларація підлягає експертизі, 
яку проводять спеціалізовані СГ. Об’єкт включа-
ється до Реєстру;

об’єкт не належить до об’єктів підвищеної  •
небезпеки. У такому разі декларація не скла-
дається. Підприємство не витрачає зайві кошти 
на її підготовку та експертизу.

Навіщо усе це потрібно? Для отримання ліцен-
зії. Відповідь управління Держпраці в області 
про віднесення або невіднесення об’єкта до не-
безпечних та результати ідентифікації необхід-
на експертній організації, яка проводить для СГ 
експертизу стану охорони праці та безпеки про-
мислового виробництва. На підставі позитивного 
висновку такої експертизи СГ отримає дозволи на 
початок виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механіз-
мів, устаткування підвищеної небезпеки (п. 9 По-
рядку видачі дозволів, затверджений постановою 
КМУ від 26.10.11 р. № 1107).

Як відомо, дозволи входять до пакету документів, 
які подаються для отримання ліцензії (ст. 15 За-
кону від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне 
регулювання виробництва й обігу спирту етило-
вого, коньячного і плодового, алкогольних напо-
їв, тютюнових виробів та пального»).

Отже, існує певний алгоритм дій, за відсутності 
в якому хоча б однієї дії СГ не зможе отримати 
ліцензію та зберігати пальне: ідентифікація по-
тенційно небезпечного об’єкта (місце, де збері-
гається пальне), складання повідомлення та його 
направлення до всіх перелічених вище органів, 
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ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Зінаїда КОЗЮК, редактор юридичного напряму

ПАЛЬНЕ ЗА ТАЛОНАМИ: 
ЧИ ПОТРІБНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗБЕРІГАННЯ?

Фермерське господарство (далі – ФГ) придбаває талони на дизпаливо. Поста-
чальник пального, користуючись послугами компанії-перевізника, привозить 
його на територію ФГ бензовозом. Чи потрібна ФГ ліцензія на зберігання 
пального (далі – ліцензія)?

отримання відповіді Держпраці про віднесення/
невіднесення об’єкта до об’єктів підвищеної не-
безпеки, передання цих документів експерту, 
отримання позитивного висновку експерта, звер-
нення до Держпраці області та отримання дозво-
лів, подання пакету документів до податкової за 
місцем розташування місць зберігання на ліцен-
зію, отримання ліцензії.

І якщо у відповіді обласного управління Дер-
жпраці сказано, що за результатами ідентифікації 
склад із пальним визначено як об’єкт, який не 
належить до об’єктів підвищеної небезпеки, тому 
не підлягає включенню до Реєстру, це ще не озна-
чає, що ліцензія не потрібна. Ліцензію однаково 
доведеться отримувати.

Усе залежить від того, куди переміщується паль-
не з бензовозу. Пояснимо детальніше.

Загалом суб’єкт господарювання (далі – СГ), 
який продає чи купує пальне за талонами без 
його фізичного зберігання/переміщення, не 
повинен отримувати ліцензію. Про це йдеться 
в Індивідуальних податкових консультаціях ДПС 
від 24.07.19 р. № 3422/6/99-99-12-02-02-15/ІПК, 
від 27.05.19 р. № 2383/6/99-99-12-02-02-15/ІПК. 
Нагадаємо, що ці консультації носять індивіду-
альний характер, тому за потреби отримання 
роз’яснення ліпше звернутися до податкової за 
власною ІПК.

Утім, у продавця також є можливість отримати 
ліцензію на право оптової торгівлі без місць такої 
торгівлі (ст. 15 Закону № 481/95-ВР «Про дер-
жавне регулювання виробництва й обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів та пального», далі – 
Закон № 481).

За наведених обставин має значення, куди пере-

міщується пальне після його прибуття на терито-
рію ФГ. Якщо пальне зливається у бочки/ємності 
та перебуватиме деякий час на зберіганні, то таке 
місце є місцем зберігання пального в розумінні 
Закону № 481 і ФГ повинне мати ліцензію.

Якщо ж після прибуття пального на територію 
ФГ воно не зберігається, а відразу з бензово-
зу розливається у баки транспортних засобів 
(далі – ТЗ), то ліцензія не потрібна. Тоді пальне 
не зберігається, а відразу використовується у гос-
подарській діяльності ФГ. Перебування пального 
в баку ТЗ має на меті не його зберігання, а ви-
користання для безпосередньої роботи двигуна. 
Детальніше про відсутність потреби у ліцензії на 
перебування пального в баках див. у «БАЛАНС-
АГРО», 2019, № 33-34, с. 21.

Таким чином, якщо ФГ зберігатиме пальне будь-
якого об’єму у спорудах, обладнанні, ємностях 
протягом будь-якого часу, йому необхідно отри-
мати ліцензію. Коли фізичного зберігання не від-
бувається  і пальне розливається у баки ТЗ, лі-
цензія не потрібна.
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