
Чи можливе здійснення оптової торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами через Інтернет - магазин? 
 

ЗІР, категорія 115.02 

Відповідно до 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» із змінами та доповненнями                

(далі – Закон № 481) ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ державного зразка, який 

засвідчує право суб’єкта господарювання на провадження одного із зазначених у Законі         

№ 481 видів діяльності протягом визначеного строку. 

Оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для 

наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам 

господарювання. 

Згідно із ст. 15 Закону № 481 оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими 

виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності за 

наявності ліцензій.  

При цьому ст. 15 Закону № 481 встановлено, що 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.  

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб’єкта 

господарювання з обов’язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, 

місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців; для фізичних осіб - підприємців - прізвища, імені, по батькові, місця 

проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.  

Таким чином, зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів, незалежно від 

напрямку їх використання, повинно здійснюватися в місцях, внесених до Єдиного 

реєстру. 

При цьому слід зазначити, що за порушення норм Закону № 481 посадові особи і 

громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. До 

суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів відповідно 

до ст. 17 Закону № 481. Зокрема за зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів 

у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, – 100 відсотків вартості товару, який 

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

Разом з цим, п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 

2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями визначено, що реалізація підакцизних 

товарів (продукції) – це, зокрема будь-які операції на митній території України, що 

передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-

продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з 

передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно 

від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з 

давальницької сировини. 



Документальному оформленню товарних операцій передує укладання договорів. 

Договір поставки (купівлі-продажу) є основним правовим документом, який визначає 

права й обов’язки постачальників та покупців. Серед основних його реквізитів є 

найменування сторін, найменування та кількість товарів, сума, строки постачання, умови 

прийому, порядок розрахунку, відповідальність сторін за порушення договірних 

обов’язків. 

З урахуванням викладеного суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право 

оптової торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами), не може здійснювати 

продаж алкогольних напоїв (тютюнових виробів) суб’єктам господарювання через мережу 

Інтернет, оскільки такі товари повинні зберігатися в місцях, внесених до Єдиного реєстру 

та реалізація (відвантаження) зазначених товарів повинна здійснюватися із місць, 

внесених до Єдиного реєстру.  


