
Чи потрібно отримувати ліцензію на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями для реалізації таких слабоалкогольних напоїв 

як: «Джин-Тонік», «Ром-Кола», «Бренді-Кола», «Лонгер» тощо? 
 

ЗІР, категорія 115.03 

Відповідно до ст. 15 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 та доповненнями (далі – Закон № 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.  

При цьому згідно зі ст. 1 Закону № 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 відс. об’ємних одиниць та більше, які зазначені у 

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

Водночас Національний стандарт України «ДСТУ 3297:95. Лікеро-горілчана 

промисловість. Терміни та визначення понять» встановлює терміни та визначення основних 

понять у галузі лікеро-горілчаної промисловості. Згідно із зазначеним стандартом лікеро-

горілчаний напій – алкогольний напій міцністю від 1,2 до 60,0 відс., виготовлений 

змішуванням спирту етилового ректифікованого з напівфабрикатами, інґредієнтами та 

підготовленою водою, насичений або ненасичений діоксидом вуглецю (для слабоалкогольних 

напоїв). 

Слабоалкогольні напої – алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відс. 

об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см. куб., виготовлені на 

основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, 

насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю (ст. 1 Закону № 481). 

Відповідно до Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19 вересня 

2013 року № 584-VІІ, до групи 2208 УКТ ЗЕД відносяться: спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 відс. об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні 

напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт. 

Враховуючи зазначене, суб’єкти господарювання мають право здійснювати роздрібну 

торгівлю такими слабоалкогольними напоями як: «Джин-Тонік», «Ром-Кола», «Бренді-Кола», 

«Лонгер» тощо виключно за умови наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями. 


