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Щодо практичного застосування норм Закону України № 481 «Про     

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного   

і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що викорис-

товуються в електронних сигаретах, та пального» 

 

 

Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє інформує, що 

Законом України від 04.12.2020 № 1071 «Про соціальну підтримку застрахова-

них осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гос-

трої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом              

SARS-CoV-2» внесено зміни до Закону України від 19.12.1995 № 481 «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використову-

ються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон № 481). 

Зокрема встановлено, що: 

ліцензії закладів громадського харчування на роздрібну торгівлю алкого-

льними напоями, термін дії яких закінчився під час карантину та обмежуваль-

них заходів, продовжують свою дію на період карантину та обмежувальних за-

ходів, а також протягом трьох місяців з дня його/їх закінчена; 

під час карантину та обмежувальних заходів, а також протягом трьох мі-

сяців після його/їх закінчення, не призупиняється дія ліцензії на роздрібну тор-

гівлю алкогольними напоями для закладів громадського харчування. 

Відповідно до статті 15 Закону № 481 ліцензія на роздрібну торгівлю ал-

когольними напоями видається за заявою суб’єкта господарювання. У заяві за-

значаються реєстратори розрахункових операцій, які знаходяться у місцях тор-

гівлі алкоголем. При видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем у додатку 

до неї зазначається адреса місця торгівлі і вказуються РРО, які знаходяться в 

цих місцях торгівлі. Річна плата за ліцензію справляється з кожного вказаного 

РРО. 

Статтею 1. Закону № 481 встановлено, що роздрібна торгівля - діяльність 

по продажу товарів безпосередньо громадянам, у тому числі на розлив у ресто-

ранах, кафе, барах, інших суб'єктах господарювання громадського харчування. 

Відповідно до Закону України від 23.12.1997 № 771 «Про основні прин-

ципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» заклад громадсь-

кого харчування - це ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, піцерія, кулінарія, 

кіоск. 

При державній реєстрації суб’єкт господарювання зазначає вид еко-

номічної діяльності, встановлений Національним класифікатором України 
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«Класифікація видів економічної діяльності». Цим класифікатором передбачена 

група діяльності - «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчу-

вання». Тобто, відповідно до чинного законодавства заклади громадського хар-

чування здійснюють діяльність, яка в Національному класифікаторі визначена 

як «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування». 

З огляду на наведене, положення Закону № 481 щодо продовження на час 

карантину дії ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями мають 

розповсюджуватися на: 

ліцензії, видані суб’єктам господарювання у яких основним видом діяль-

ності е «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування»; 

ліцензії в частині зазначених в додатку до них РРО, які встановлені в 

місцях, де суб’єкт господарювання здійснює неосновний вид діяльності 

«Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування». 

 


