
Чи потрібно придбавати окремі ліцензії на роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами СГ, який має магазин та кафетерій (буфет, 

ресторан тощо), що знаходяться в одній будівлі? 
 

ЗІР, категорія 115.03 

Відповідно до 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 та доповненнями (далі – Закон № 481) місце торгівлі 

– це, зокрема місце реалізації товарів в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його 

фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива - без обмеження площі, 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.      

Державним класифікатором будівель та споруд  ДК 018-2000, затвердженим наказом 

Держстандарту України від 17.08.2000 № 507, будівлі визначено як споруди, що складаються з 

несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які 

утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування 

людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. До будівель відносяться 

житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, 

вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти тощо. 

Магазини – це об’єкти роздрібної торгівлі, що займають окреме приміщення або будівлю 

і мають торговельний зал для покупців; кіоски, палатки займають окреме приміщення, але не 

мають торговельного залу для покупців. 

Якщо підприємство займає декілька відокремлених приміщень в одній будівлі, навіть 

різних за типом (магазин, ресторан, кафе, буфет тощо), то всі ці приміщення враховуються як 

одна структурна одиниця.  

Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами затверджено наказом Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 218, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 679/6967. 

Роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами 

господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій 

(ст. 15 Закону № 481). 

Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце 

торгівлі становить 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у 

межах території міст 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне 

місце торгівлі. 

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування 

і, зокрема міста Києва на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад                        

500 кв. м, – 2000 гривень на кожне місце торгівлі. 



Враховуючи викладене, суб’єкт господарювання повинен придбавати одну ліцензію на 

право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. При цьому у заяві на видачу ліцензії на 

роздрібну торгівлю тютюновими виробами йому необхідно зазначити адресу місця торгівлі. 

Водночас зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових 

виробів, внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання, незалежно від того, кому 

належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб’єкта господарювання таке місце 

зберігання було внесено до цього реєстру (ст. 15 Закону № 481). 


