
Які вимоги встановлено для місць зберігання алкогольних напоїв  

та тютюнових виробів? 
 

ЗІР, категорія 115.05 

Відповідно до частини тридцять сьомої ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 

року № 481/95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та 

доповненнями (далі – Закон № 481) зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до 

Єдиного державного реєстру місць зберігання (далі – Єдиний реєстр), незалежно від того, 

кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання 

таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру. 

Згідно з абзацом двадцять першим ст. 1 Закону № 481 місце зберігання – це, зокрема 

приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру. 

Порядок ведення Єдиного реєстру затверджено наказом Державної податкової 

адміністрації України від 28.05.2002 № 251 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного 

державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до 

Єдиного державного реєстру», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 

за № 670/6958. 

При цьому для внесення місць зберігання до Єдиного реєстру суб’єкту 

господарювання необхідно мати ліцензію на відповідний вид діяльності (роздрібну або 

оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами) та документи, що 

підтверджують право користування приміщенням. 

Відповідно до Національного стандарту України «Роздрібна та оптова торгівля. 

Терміни та визначення понять ДСТУ 4303:2004» склад товарний – це відокремлене та 

спеціально обладнане приміщення (будівля), призначене для здійснювання складських 

операцій — приймання, зберігання, сортування, готування до продажу, комплектування 

партій товару і відпускання споживачам, а складська площа – сума площ приміщень, 

призначених для приймання, зберігання, сортування, фасування, готування до продажу, 

комплектування та видавання товарів. 

Вимоги до місць зберігання роздрібних партій алкогольних та тютюнових виробів 

визначено Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 (далі – Правила                 

№ 854) та ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (далі-ДСТУ), 

Правилами роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затвердженими наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.04.2002 № 218, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 679/6967 (далі – Правила 

№ 218). 

Так, п. 16 Правил № 854 встановлено, що приміщення, де зберігаються алкогольні 

напої, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці, 

здоров’я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також 

санітарних норм і правил. Місця зберігання алкогольних напоїв повинні добре 

вентилюватися, не мати стороннього запаху, бути непроникними для прямих променів 

світла, обладнані охоронною сигналізацією. 

ДСТУ та пунктами 15 та 16 Правил № 218 встановлено, що приміщення для 

зберігання тютюнових виробів повинні бути сухими, чистими, з відносною вологістю 



повітря 60 (±10) відсотків. Підлога у приміщенні повинна бути на висоті не менше                      

50 см від рівня землі. Ящики з тютюновими виробами повинні розміщуватися на піддонах, 

брусках або інших конструкціях (пристроях) на висоті не менше ніж 10 см від                          

підлоги з проміжками для циркуляції повітря в штабелях висотою, що унеможливлює 

деформацію нижнього ящика. Відстань від штабеля до джерела тепла та стін повинна бути 

не менше 1 м. 

Не допускається зберігання тютюнових виробів в одному приміщенні разом із 

продуктами, що швидко псуються, та товарами, що мають запах та властивість самим 

вбирати запах. 

Водночас відповідно до частини другої ст. 17 Закону № 481, у разі зберігання 

алкогольних напоїв або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного 

реєстру, до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів 

у розмірі 100 відсотків вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не 

менше 17000 гривень. 


