
Чи може СГ, у якого є діюча ліцензія на право роздрібної торгівлі або 

закінчився термін дії ліцензії, повернути постачальнику раніше придбані 

у нього алкогольні напої (тютюнові вироби), якщо можливість 

повернення передбачена (або не передбачена) договором? 

 

ЗІР, категорія 115.03 

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, 

імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом 

етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, 

дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та 

тютюновими виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян,                        

а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів на території України визначені Законом 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 та 

доповненнями (далі – Закон № 481).  

Законом № 481 встановлено обов’язкові вимоги при здійсненні реалізації алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів. Питання повернення продукції постачальникові Законом                

№ 481 не регулюється. 

Статтями 236 та 268 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року                             

№ 436-IV зі змінами та доповненнями (далі – ГКУ) визначено порядок повернення 

продукції постачальнику. Відповідно  

до ст. 265 ГКУ умови поставки та повернення товарів регулюються договором 

поставки, укладеним між постачальником та покупцем. 

Разом з цим, відповідно до ст. 15 Закону № 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. 

При цьому відповідно до абзацу дванадцятого частини другої ст. 17 Закону № 481                

за зберігання спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, 

не внесених до Єдиного реєстру, передбачена штрафна санкція, а саме: 100 відсотків 

вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 17000 гривень. 


