
Які документи необхідно надати для отримання ліцензії на 

виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів? 
 

ЗІР, категорія 115.01 

Згідно з ст. 3 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95 – ВР «Про державне 

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

напоїв та тютюнових виробів» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 481) ліцензії на 

виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного 

спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі – 

ліцензія) видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються: 

 копії засновницьких документів;  

 атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, 

уповноваженим відповідно до законодавства;  

 документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. 

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у Законі № 481, 

забороняється.  

Зазначені в Законі № 481 документи подаються в одному примірнику в копіях, 

засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа.  

Заява про видачу ліцензії та вищезазначені документи подаються уповноваженою 

особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про 

видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія 

якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом 

особи, яка їх прийняла. 

Ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб’єктам 

господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, 

включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи (частина четверта ст. 3 Закону 

№ 481). 

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту 

виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються 

суб’єктам господарювання, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками 

або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або 

користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл 

виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного 

спиртового, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання 

таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт господарювання (частина 

дев’ята ст. 3 Закону № 481). 



Повний технологічний цикл виробництва – сукупність приміщень, технологічного та 

іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку 

сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, 

акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства 

(абзац двадцятий ст. 1 Закону № 481). 

При цьому атестація виробництва здійснюється на підставі наказу Державного комітету 

України по стандартизації, метрології та сертифікації від 29.02.1996 № 85 «Про 

затвердження Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 12.06.1996 за № 291/1316, із змінами та доповненнями. 

Інформацію щодо органів, які проводять атестацію виробництва виробів в Україні, 

можна знайти в мережі Інтернет на офіційному сайті ДП «Укрметртестстандарт» за адресою: 

http://www.ukrcsm.kiev.ua. 


