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• Нафтогазова Асоціація України - галузеве об'єднання, що представляє інтереси найбільших
гравців нафтогазового ринку.
• На сьогоднішній день до складу Асоціації входять 13 найбільших оптових, роздрібних,
видобувних, переробних підприємств, що представляють національний, міжнародний,
приватний і державний бізнес, серед них: WOG, ОККО, Shell, AMIC України, SOCAR, KLO,
Паралель, SunOil, Glusco, Газтрон, Укргазвидобування, Центрнафтогазпостач і БНК-Україна.
• Учасники Асоціації забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту
нафтопродуктів.
• Головний критерій відбору - позитивна ділова репутація і готовність поділяти принципи
викладені в Кодексі етики учасника Нафтогазової Асоціації України.
• Збалансованість і стратегічний підхід до галузі.
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
• В Україні з порушеннями працюють, щонайменше, 1500 заправок.
• Обсяг реалізації палив через заправні пункти, які працюють без дозвільних
документів, в місяць складає близько 40 тис. т.
• Тіньовий ринок, зокрема в сегменті скрапленого газу - 30-50% в залежності від
регіону.
• Прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів в 2018 році складуть близько
10 млрд. грн.
• Нелегальні точки продажів розміщуються і експлуатуються без належного
оформлення землекористування, без дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної
небезпеки; реалізують паливо без застосування РРО, працюю без оформлення
трудових відносин з працівниками.
• Створюють загрози для життя і здоров'я громадян.
• Спотворюють добросовісну конкуренцію на ринку.
ЧОРНІ ТА СІРІ СХЕМИ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЖИВЛЯТЬ ІНШІ ГАЛУЗІ
ЕКОНОМІКИ
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ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ?
Основними чинниками існування такої критичної ситуації на ринку пального
можна назвати:

• Тривалий час були відсутніми системні заходи з протидії нелегальним АЗС з
боку органів влади (демонтовані модулі через певний час повертаються на те
саме місце).
• Відсутність контролю за відповідністю фактичного і документального обороту
пального.
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ІНСТРУМЕНТИ ЛІКВІДАЦІЇ НЕЛЕГАЛЬНОГО РИНКУ
1. Активізація роботи контролюючих та правоохоронних органів влади.
• НАУ зверталась до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів, СБУ, Генпрокуратури, МВС з
проханням прийняття на центральному рівні системні заходи боротьби з нелегальною
торгівлею паливом.
• Ми привернули увагу органів влади і наразі бачимо збільшення кількості контрольноперевірочних заходів з боку контролюючих та правоохоронних органів в різних регіонах
країни.
• Перевірки також проходять в компаніях, що є учасниками Нафтогазової Асоціації України.
2. Запуск в 2019 – 2020 роках системних комплексних заходів контролю за обігом пального в
країні:
• запуск нової системи контролю за фактичним обігом і залишками палива на акцизних
складах з використанням рівнемірів і витратомірів;
• модернізація існуючої СЕАРП;
• введення ліцензування діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі
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пальним.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ: ХТО ПІДПАДАЄ?
1. Суб’єкти господарювання, які є власниками або користувачами місць, де вони

здійснюють діяльність з:
• виробництва пального;

• зберігання пального (власного або отриманого на зберігання від інших осіб);
• оптової торгівлі пальним;
• роздрібної торгівлі пальним.
2. Суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову торгівлю пальним без наявності

у них місць оптової торгівлі пальним
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ВИРОБНИЦТВО, ЗБЕРІГАННЯ, ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА
ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ
• 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), як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик;
• Оптова торгівля пальним – діяльність по придбанню та подальшої реалізації
пального як зі зміною, так і без зміни його фізико-хімічних характеристик, суб'єктам
господарювання роздрібної та/або оптової торгівлі, та/або іншим особам;
• Роздрібна торгівля пальним – діяльність по придбанню/ отриманню та
подальшому продажу/відпуску пального як зі зміною, так і без зміни його фізикохімічних характеристик, з АЗС/АЗК/АГЗС та з інших місць роздрібної торгівлі через
паливороздавальні колонки.
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КОМУ НЕ ПОТРІБНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ПАЛЬНОГО?
Зберігання пального без отримання ліцензій на зберігання мають право здійснювати:
• бюджетні та комунальні підприємства;

• підприємства системи державного резерву;
• підприємства, які зберігають пальне, що споживається для власних виробничо-

технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових
платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ: ХТО ТА НА ЯКИЙ ТЕРМІН ВИДАЄ?
• Ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової чи роздрібної торгівлі пальним
видає ДФС.

• Термін дії ліцензій – 5 років.
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ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
Для отримання ліцензії крім заяви подаються:
• документи на право власності або користування на земельну ділянку, чинні на дату подання
заяви та/або на дату введення такого об’єкту в експлуатацію, цільове призначення якої
відповідає заявленій діяльності;
• акт вводу в експлуатацію об’єкта або інший аналогічний документ (до 2022 року на об’єкти,
введені в експлуатацію до 2014 року – документ на право власті на об’єкт);
• дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
• документ, що підтверджує акредитацію випробувальної лабораторії з визначення
показників якості пального, виданий уповноваженим органом (для виробництва);
• технологічна документація (стандарти, регламенти, технологічні інструкції), яка стосується
виробництва та зберігання пального (для виробництва);
• технічні умови щодо виробництва пального заданої якості, які повинні відповідати вимогам
технічних регламентів та національним стандартам з якості пального (для виробництва).
Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах,
якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначено у заяві на видачу
ліцензії на право виробництва пального.
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ: ВАРТІСТЬ
• Річна плата за ліцензії становить:
• 780 гривень за виробництво або зберігання пального;
• 2000 гривень за кожне місце роздрібної торгівлі пальним;
• 5 000 гривень за кожне місце оптової торгівлі пальним;
• 10 000 гривень у разі відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі пальним.
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ
• Зберігання пального можна здійснювати в місцях виробництва, оптової чи
роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на виробництво, оптову чи

роздрібну торгівлю відповідно, без отримання окремих ліцензій на зберігання.

• Імпорт та експорт пального здійснюється за наявністю ліцензій на право
виробництва, оптової чи роздрібної торгівлі.
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РЕЄСТР ЛІЦЕНЗІАТІВ ТА МІСЦЬ, НА ЯКІ ОТРИМАНО ЛІЦЕНЗІЇ
 Після видачі/призупинення/анулювання ліцензії ДФС вносить відповідні відомості
до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше наступного
робочого дня з дня видачі/призупинення/анулювання ліцензії.
 Реєстр розміщується на сайті ДФС у вільному доступі та містить данні про:
• ліцензіатів;
• місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним (адреса);
• дату видачі/призупинення/анулювання та термін дії ліцензії на право виробництва,
зберігання, оптової, роздрібної торгівлі пальним.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Розмір штрафів за здійснення без ліцензії діяльності з:
• виробництва пального – 1 000 000 гривень;
• оптової торгівлі пальним або зберігання пального – 500 000 гривень;
• роздрібної торгівлі пальним – 250 000 гривень.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ СЕАРП: ОСНОВНІ ЗМІНИ
 Модернізована СЕАРП набуде чинності з 1 липня 2019 року.
 Основні зміни СЕАРП спрямовані до наближення обліку обсягів пального в системі
до їх фактичного місцезнаходження, для чого:
• змінено порядок складання та реєстрації акцизних накладних (нові реквізити,
скорочені терміни реєстрації, АН в 2-х примірниках);
• змінено порядок обліку обсягів пального в СЕАРП (реєстрація в СЕАРП АС, облік
обсягів пального в розрізі АС/АС пересувних, умов оподаткування, напрямів
використання, суб’єктів господарювання неплатників АП – отримувачів пального);
• введено облік транспортних засобів, що переміщують пальне по країні (публічний
перелік ТЗ на сайті ДФС, в якій автоматично включаються/виключаються ТЗ,
зазначені в АН, заявках на переміщення пального, митних деклараціях на транзит
пального);
• посилена відповідальність (за зберігання або переміщення пального на АС/АС
пересувних без їх реєстрації можлива конфіскація пального, ТЗ).
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Дякуємо за увагу!
Свобода і влада вимагають відповідальності
Джавахарлал Неру
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