
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до ст. 17 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних 

сигаретах, та пального» (далі – Закон №481) до суб’єктів господарювання (у тому числі 

іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні 

представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема, у разі: 

виробництва пального без наявності ліцензії – 1000000 гривень; 

оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії – 500000 

гривень; 

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії – 250000 гривень; 

надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або 

реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на право зберігання пального, 

отриманої на підставі заяви виключно для потреб власного споживання чи промислової 

переробки відповідно до ст. 15 Закону №481 – 500000 гривень. 

Також згідно з частиною першою ст. 161 прим.1 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КупАП) оптова або роздрібна торгівля пальним без державної 

реєстрації суб’єктом господарювання або без одержання документа дозвільного характеру, 

якщо його одержання передбачено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної 

згоди), тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального, транспортних засобів, ємностей та 

обладнання, що використовувалися для реалізації такого пального, грошей, одержаних 

внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. 

Дії, передбачені частиною першою, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням 

доходу у великих розмірах, тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального, 

транспортних засобів, ємностей та обладнання, що використовувалися для реалізації такого 

пального, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення. 
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