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Шановний Юрію Євгенійовичу!  
 

На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.07.2021 № 23500/0/2-21 

Мінекономіки в межах компетенції розглянуло Ваш запит на інформацію від 15.07.2021 
щодо торгівлі алкогольними напоями в нічний час і повідомляє. 

Інформація щодо переліку магазинів, які здійснюють торгівлю алкогольними 
напоями в м. Києві в нічний час, та діяльності торговельних мереж «Червоне та 
Біленька», «Живі вина» в Мінекономіки відсутня.   

Основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, 
імпорту, оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими 
виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров’я громадян, а також 
посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів на території України визначає Закон України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон).  

Обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання 
тютюнових виробів без їх згоряння встановлені вимогами статті 153 Закону. 

Зокрема, сільські, селищні та міські ради в межах території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці можуть встановлювати заборону продажу 
пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 
суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений 
рішенням таких органів час доби. 

Відповідно до статті 17 Закону у разі порушення вимог статті 153 Закону до 
суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які 
діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові 
санкції у вигляді штрафів. 
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Статтею 156 Кодексу про адміністративні правопорушення встановлено, що 
торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, 
винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого 
самоврядування час доби – тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до 
восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відповідно до Положення про Державну податкову службу України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, 
Державна податкова служба здійснює, зокрема реалізацію державної політики у сфері 
контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів, пального, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону. 

Одночасно інформуємо, що листи Мінекономіки мають інформаційний 
характер і не встановлюють правових норм. 

 

 

З повагою 

Заступник Міністра економіки України                                  Ірина НОВІКОВА 
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