
Які документи необхідно подати для отримання ліцензій на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами? 
ЗІР, категорія 115.03 

Відповідно до положень 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» із змінами та 

доповненнями (далі – Закон № 481), роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім 

столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання 

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

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 

виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих 

бюджетів згідно з чинним законодавством. 

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 

виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої 

влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта 

господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в органі доходів 

і зборів, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі 

суб’єкта господарювання. 

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 

виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої 

влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, в містах, районах, районах у містах 

Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна). 

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання. У заяві повинно бути 

зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання має 

намір одержати ліцензію (зокрема, роздрібна торгівля алкогольними напоями або 

тютюновими виробами).  

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями 

додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових 

операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також 

інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; 

реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку 

розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в 

органах державної фіскальної служби. 

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами 

зазначається адреса місця торгівлі.  

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом 

господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних 

контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський 

номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових 

операцій, які знаходяться у місці торгівлі. 

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у Законі № 481, 

забороняється. Зазначені в Законі № 481 документи подаються в одному примірнику в 



копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або 

посадовою особою органу ліцензування.  

З інформаційними картками адміністративних послуг «Видача ліцензії на право 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями» та «Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі 

тютюновими виробами», які надаються органами Державної фіскальної служби України, 

можна ознайомитись на головній сторінці офіційного веб-сайту ДФС (http://sfs.gov.ua), у 

розділі Діяльність >Адміністративні послуги. 


