
Чи має право СГ за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі 

пивом, здійснювати продаж інших алкогольних напоїв? 
ЗІР, категорія 115.03 

Відповідно до п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та абзацу сьомого ст. 1 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» 

зі змінами і доповненнями (далі – Закон № 481) алкогольні напої це – 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 з п.п.14.1.144 п. 14.1 ст. 14 ПКУ та абзацом дев’ятим ст. 1 Закону № 481 пиво - 

насичений діоксидом вуглецю пінистий алкогольний напій із вмістом спирту етилового від 

0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними 

дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203. 

Отже, пиво відноситься до алкогольних напоїв, а відповідно до частини чотирнадцятої 

ст. 15 Закону № 481 роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може 

здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх 

виробниками, за наявності у них ліцензій. 

Водночас відповідно до ст. 1 Закону № 481 місце торгівлі – це місце реалізації товарів, 

у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного 

розташування, для пива – без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, – 

торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових 

операцій (незалежно від їх кількості). або де є книги обліку розрахункових операцій 

(незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів. 

Разом з тим, суб’єкти господарювання при здійсненні господарської діяльності мають 

враховувати норми ст. 15 прим. 3 Закону № 481, якою встановлені обмеження щодо продажу 

алкогольних напоїв. 

Враховуючи викладене, чинним законодавством не передбачено отримання окремих 

ліцензій на роздрібну торгівлю пивом та іншими алкогольними напоями. Ліцензія на 

роздрібну торгівлю алкогольними напоями є документом, що надає право здійснювати 

діяльність з реалізації алкогольних напоїв за визначеним місцем торгівлі. При цьому суб’єкт 

господарювання, який отримав ліцензію на продаж пива у місці торгівлі площею менше             

20 кв. метрів, не має права здійснювати продаж інших алкогольних напоїв у такому місці 

торгівлі. 


