
Чи обов’язково суб’єктам господарювання (в т.ч. платникам єдиного 

податку), які здійснюють роздрібну торгівлю пивом(в т.ч. виключно 

пивом), для отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями обладнувати місце торгівлі реєстраторами розрахункових 

операцій? 

ЗІР, категорія 115.03 

Відповідно до абзацу сьомого ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року                                                                  

№ 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (далі – 

Закон № 481) алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння 

цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту 

етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 

2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом 

спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 

2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД. 

Згідно зі ст. 1 Закону № 481 пиво - насичений діоксидом вуглецю пінистий 

алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 0,5 відс. об’ємних одиниць, отриманий 

під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи 

УКТ ЗЕД за кодом 2203. 

Статтею 15 Закону № 481 визначено, що ліцензія на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями видається за заявою суб’єкта господарювання. У заяві повинно бути 

зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має 

намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями 

або тютюновими виробами). 

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково 

зазначаються, зокрема адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій 

(далі – РРО), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, 

модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери 

посвідчень реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі, та дата 

початку їх обліку в органах державної фіскальної служби. 

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом 

господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних 

контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, 

виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які 

знаходяться у місці торгівлі. 

При цьому відповідно до п. 6 ст. 9 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг», із змінами та доповненнями, РРО та розрахункові книжки не 

застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що 

підлягають гарантійному ремонту) (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які 

відносяться відповідно до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, 

із змінами та доповненнями, до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО. 



Пунктом 1 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без 

застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок 

та книг обліку розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 серпня 2000 року № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» зі змінами, встановлено, що суб’єкти підприємницької 

діяльності мають право здійснювати розрахунки без застосування РРО з використанням 

розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій при здійснені роздрібної 

торгівлі продовольчими товарами (крім підакцизних товарів), що здійснюється фізичними 

особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок. 

Таким чином, суб’єктам господарювання для здійснення роздрібної торгівлі пивом                

(в т.ч. виключно пивом), необхідно отримати ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями з обов’язковим обладнанням місця торгівлі РРО.  

Законом № 481 та іншими нормативними актами не передбачено отримання окремої 

ліцензії на роздрібну торгівлю пивом, у разі наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на 

право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. 

При цьому фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють 

роздрібну торгівлю пивом, при розрахунках зобов’язані застосовувати належним чином 

зареєстровані РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що 

підтверджують виконання розрахункових операцій. 


