
Про обмеження продажу 

алкогольних напоїв на 

території міста Запоріжжя 

Відповідно до Конституції України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про охорону 

дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854 «Про 

затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» та інших 

нормативних документів, з метою посилення протидії проявам пияцтва та 

алкоголізму серед населення м. Запоріжжя, досягнення справедливого балансу 

між загальними інтересами суспільства, які полягають у створенні безпечних 

умов для навчання та фізичного розвитку дітей, захисту їх під час перебування 

у навчальному закладі, Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Обмежити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) на території м. Запоріжжя з 22.00 год. до 

08.00 год. 

2. Обмежити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових в об'єктах торгівлі, розміщених на 

відстані менше, ніж 50 метрів від територій дошкільних, загальноосвітніх 

навчальних закладів та спортивних шкіл у м. Запоріжжі. 

3. Обмежити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі та закладах 

ресторанного господарства м. Запоріжжя щороку 01 вересня або в День 

першого дзвоника (якщо він випадає на іншу дату) та оголосити його «Днем 

тверезості». 

4. При виявленні порушень пунктів 1, 2, 3, даного рішення  суб’єкти 

господарювання притягуються до відповідальності згідно з чинним 

законодавством. 

5. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому ради Омельяновича Р.А., постійну комісію міської ради з 

питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі, послуг та 

захисту прав споживачів (Афанасьєв О.В.), районні адміністрації міської ради, 

Дніпровський відділ поліції Головного управління Національної поліції в 

Запорізькій області (за згодою) та управління патрульної поліції в м. Запоріжжі 

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за згодою). 

Міський голова В.В. Буряк 
 



 

 

Пояснювальна записка  
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про обмеження  

продажу алкогольних напоїв на території міста Запоріжжя» 
 

 

Проект рішення підготовлено з метою збереження та зміцнення здоров’я 

населення, захисту від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв, 

мінімізації соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство, 

дотримання правил додержання тиші та захисту населення від шкідливого 

впливу шуму, а також зниження рівня злочинності шляхом проведення заходів 

з обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на 

території міста Запоріжжя. 

Дана сфера правовідносин регулюється Конституцією України, Кодексом 

України про адміністративні правопорушення, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів», «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України 

від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями». 

На даний час, проблема пияцтва та алкоголізму в місті не лише не втрачає 

своєї актуальності, але з кожним роком загострюється та набуває все більш 

небезпечних для суспільства форм та проявів. Саме тому існує нагальна 

необхідність вжиття заходів, спрямованих на подолання зазначеної соціальної 

проблеми.  

Відтак, одним з таких заходів є обмеження продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства): з 22.00 

год. до 08.00 год. щоденно;  в об’єктах торгівлі, які розміщенні на відстані 

менше, ніж 50 метрів від територій дошкільних, загальноосвітніх навчальних 

закладів та спортивних шкіл; в об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 

господарства щороку 01 вересня або в День першого дзвоника (якщо він 

припадає на іншу дату) і оголошення його «Днем тверезості». 

 Прийняття та реалізація даного проекту рішення дозволить зменшити 

обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що сприятиме 

зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень 

злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя 

населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини як до найвищої 

соціальної цінності. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Полтавець, 527469 



1 
 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення  
Запорізької міської ради «Про обмеження продажу алкогольних напоїв  

на території міста Запоріжжя» 
 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про обмеження 

продажу алкогольних напоїв на території міста Запоріжжя» підготовлений 

відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу 

впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами). 

Регуляторний орган – Запорізька міська рада. 

Розробник проекту регуляторного акта – департамент надання 

адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради. 

 

1. Визначення проблеми  

 

Проблема пияцтва та алкоголізму в місті на даний час не лише не втрачає 

своєї актуальності, але з кожним роком загострюється та набуває все більш 

небезпечних для суспільства форм та проявів. Щороку в Україні через 

алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч осіб. За рівнем споживання 

алкоголю наша держава займає одне з перших місць у світі. Також, за даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце у світі за 

вживанням алкоголю серед молоді. Вживання алкогольних напоїв серед молоді, 

є однією з основних причин становлення на злочинний шлях. 

Верховною Радою України 22.03.2018 було прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам 

місцевого самоврядування повноважень встановлювати заборону продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових». 

У відповідності до положень вказаного вище Закону органи місцевого 

самоврядування наділені повноваженнями 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 в межах території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці та встановлюють 

адміністративну відповідальність за недотримання встановлених заборон. 

За інформацією Головного управління Національної поліції в Запорізькій 

області (далі – ГУ НП в Запорізькій області) у 2018 році по області скоєно 31 

вбивство особами під час або після сумісного вживання спиртних напоїв з 

потерпілими. Крім того, 422 особи, на момент учинення  кримінального 

правопорушення перебували у стані алкогольного сп’яніння (Інформація з 

офіційного сайту ГУ НП в Запорізькій області «Інформація про стан 

оперативної обстановки на території Запорізької області за 2018 рік», 

посилання: https://zp.npu.gov.ua/assets/sites/zp/materials/2019/zvity/23-01-

2019/Kompleksnyi-analiz-za-2018-rik.pdf).  

https://zp.npu.gov.ua/assets/sites/zp/materials/2019/zvity/23-01-2019/Kompleksnyi-analiz-za-2018-rik.pdf
https://zp.npu.gov.ua/assets/sites/zp/materials/2019/zvity/23-01-2019/Kompleksnyi-analiz-za-2018-rik.pdf


2 
 

Начальниками поліції районних відділів м. Запоріжжя у звітах перед 

населенням було зазначено про необхідність обмеження часу продажу 

алкогольних напоїв з 20.00 год. до 07.00 год. (інформація з офіційного сайту 

Головного управління Національної поліції в Запорізькій області «Річні звіти»). 

Інформація про скоєні кримінальні правопорушення у стані алкогольного 

сп’яніння (за якими закінчено досудове розслідування) в м. Запоріжжі, надана 

Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області листом від 

16.05.2019 №1019/2102-2019, наведена в таблиці: 

    Таблиця 1 
Найменування 

району 
Кількість кримінальних 

правопорушень, скоєних у стані 
алкогольного сп’яніння 

Вознесенівський  22 
Дніпровський  23 
Заводський  2 
Комунарський  40 
Олександрівський 3 
Хортицький  12 
Шевченківський 12 
ВСЬОГО 114 

 

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. 

Проблема, яку пропонується розв’язати з прийняттям даного рішення, 

полягає в зменшенні кількості злочинів, що скоєні особами у стані 

алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та 

забезпечення громадського спокою та порядку шляхом обмеження доступу 

мешканців міста, а особливо молоді, до вживання пива, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових. 

Причини виникнення даної проблеми полягають у тому, що у місті 

Запоріжжі функціонує велика кількість торговельних об’єктів (стаціонарні 

магазини, тимчасові споруди, тощо), які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, 

алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими цілодобово, що 

призводить до збільшення вживання алкогольних напоїв серед мешканців міста 

Запоріжжя у нічний час доби, внаслідок чого, збільшується кількість скоєних 

правопорушень у стані алкогольного сп’яніння, а також призводить до 

негативного впливу на здоров’я людини загалом.  

Також впорядкування обігу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та 

пива на території міста Запоріжжя є необхідною мірою задля забезпечення та 

зміцнення здоров’я дітей та молоді міста. 

Статтею 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових 

виробів» визначено, що обмеження шкідливого впливу споживання 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом реалізації 

правових (законодавчих), економічних, медичних та адміністративних заходів, 
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зокрема створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню 

споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  

Статтею 15-3 вищевказаного Закону передбачено, що на час проведення 

масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної 

адміністративної території можуть заборонити або обмежити продаж пива (крім 

пива у пластиковій тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

та куріння тютюнових виробів. 

Оскільки, щороку 1 вересня у навчальних закладах міста проводиться 

Свято першого дзвоника, яке саме по собі є масовим заходом, яке 

супроводжується різноманітними загальноміськими та локальними масовими 

заходами для першокласників, випускників, та всіх школярів міста, тому з 

метою запобігання вчиненню правопорушень та злочинів неповнолітніми 

особами під впливом алкогольних напоїв під час проведення масових заходів в 

рамках святкування Дня знань та Свята першого дзвоника, планується 

встановити обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових в об'єктах торгівлі та закладах 

ресторанного господарства міста Запоріжжя щороку 1 вересня або в День 

першого дзвоника (якщо він припадає на іншу дату) та оголосити його «Днем 

тверезості». 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» 

забезпечення найкращих інтересів дитини - дії та рішення, що спрямовані на 

задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану 

здоров'я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та 

етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого 

віку і рівня розвитку, що може її висловити. Охорона дитинства - система 

державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного 

життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав. 

Обмеження щодо продажу алкогольних виробів на відстані ближчій, ніж 

50 м від територій загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих спортивних 

шкіл, спрямовано на досягнення справедливого балансу між загальними 

інтересами суспільства, які полягають у створенні безпечних умов для навчання 

та фізичного розвитку дітей, захисту під час їх перебування у навчальному 

закладі від негативних наслідків споживання алкогольних та слабоалкогольних 

напоїв, у тому числі небезпеки від взаємодії з особами, що знаходяться у 

нетверезому стані на території навчального закладу. 

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв у безпосередній 

близькості до закладів освіти та дитячих спортивних закладів приводить до 

того, що на території відповідних закладів перебувають особи у нетверезому 

стані, які можуть поводити себе агресивно, створюючи реальну загрозу та 

небезпеку для дітей. Крім того, територіальна близькість спонукає дітей 

старшого віку до раннього вживання алкоголю, що є особливо небезпечним у 

дитячому віці. 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради надходили звернення 

від депутатів Запорізької міської ради та громадян щодо порушень тиші у 

нічний час доби, вживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
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столових на території загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих 

спортивних шкіл, дитячих майданчиків, прибудинкових територіях, щодо 

заборони продажу зазначених напоїв на зупинках, тощо.  

Важливість даної проблеми полягає у збереженні життя та здоров’я, 

забезпеченні комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста 

Запоріжжя.  

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Таблиця 2 
Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +  

Держава +  

Суб'єкти господарювання, +  

у тому числі суб'єкти малого 
підприємництва 

+  

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки суб’єкти господарювання не бажають відмовлятись від додаткових 

прибутків при реалізації пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових в нічний час доби, нехтуючи 

проблемою пияцтва та алкоголізму в місті, тому необхідним є втручання як з 

боку органів місцевого самоврядування, так і з боку контролюючих та 

правоохоронних органів. 

Прийняття даного рішення повинно спонукати суб’єктів господарювання 

з розумінням та відповідальністю ставитись до виконання цього рішення. 

Запропонований підхід обмежить реалізацію пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі, які 

здійснюють свою діяльність цілодобово та реалізують алкогольні напої в нічний 

період доби, тобто саме тоді, коли криміногенна ситуація досягає високого 

рівня.  

Обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста 

Запоріжжя не пошириться на значну частину господарюючих суб’єктів, режим 

роботи яких встановлений до 22.00 год. та які добросовісно дотримуються 

цього режиму роботи на відміну від торговельних об’єктів, в яких цілодобово 

здійснюється реалізація зазначених напоїв, та які функціонують безпосередньо 

у вбудовано-прибудованих будівлях житлових багатоквартирних будинків або 

на території (у дворах) житлових масивів. 

Впровадження обмеження реалізації зазначених напоїв у нічний час доби 

та інші обмеження у разі прийняття даного рішення буде контролюватись  

Національною поліцією в Запорізькій області та іншими органами, яким надані 

повноваження складати протоколи про адміністративні порушення. 

З метою вирішення та розв’язання визначеної проблеми, задля 

збереження здоров’я мешканців міста, насамперед молоді, для досягнення 
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збалансованості інтересів органів місцевого самоврядування, мешканців міста, 

суб’єктів господарювання, запропоновано прийняття проекту рішення 

Запорізької міської ради «Про обмеження продажу алкогольних напоїв на 

території міста Запоріжжя» з дотриманням процедури оприлюднення та 

обговорення. 

 

2. Цілі державного регулювання 

 

 Шляхом регулювання пропонується розв’язати проблему щодо 

обмеження та необхідності впорядкування обігу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території міста 

Запоріжжя. 

 Проект рішення Запорізької міської ради «Про обмеження продажу 

алкогольних напоїв на території міста Запоріжжя» спрямований на: 

 - зменшення кількості правопорушень та злочинів, скоєних у стані 

алкогольного сп’яніння; 

- гідне ставлення до здоров’я людини як до найвищої соціальної цінності; 

- захист від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв, 

мінімізація соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство; 

- зниження рівня злочинності у нічний час доби; 

- зниження споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових через часове обмеження їх реалізації та  

збереження законних інтересів, життя та здоров’я населення міста;   

- збереження тиші на території міста у нічний час доби, дотримання 

громадського порядку; 

- популяризація здорового способу життя серед населення міста, 

особливо молоді. 

 

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів: 

 

Таблиця 3 

Вид альтернативи Опис альтернативи 
Альтернатива 1. 
Прийняття даного 
регуляторного акта. 

Рішенням Запорізької міської ради планується обмежити 
продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного 
господарства):  
- з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно;  
- в об’єктах торгівлі, розміщених на відстані менше, ніж 
50 метрів від території дошкільних, загальноосвітніх 
начальних закладів та спортивних шкіл;  
- в об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства щороку 01 вересня або в День першого 
дзвоника (якщо він припадає на іншу дату) та оголосити 
його «Днем тверезості». 
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Альтернатива 2. 
Неприйняття 
даного 
регуляторного акта. 

Є неприйнятним. 
Щороку збільшується доступність продажу пива, 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і 
відповідно збільшується рівень їх споживання, особливо 
молоддю та неповнолітніми особами. Залишається 
високий рівень споживання пива, алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових, що в результаті 
призводить до збільшення негативних соціальних 
наслідків (збільшення злочинності) та становить пряму 
загрозу здоров’ю населення. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей: 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

Таблиця 4 
Вид 

альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 
Прийняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Сприятиме вирішенню 
існуючої проблеми та 
досягненню основних цілей 
регуляторного акта: 
- зменшенню        кількості 
правопорушень та злочинів, 
скоєних у стані алкогольного 
сп’яніння; 
- зниженню рівня злочинності у 
нічний час доби; 
- гідному ставленню до 
здоров’я людини як до 
найвищої соціальної цінності; 
- зменшенню скарг від 
мешканців міста щодо порушень 
громадського порядку; 
- зменшенню вживання пива 
(крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових серед 
населення (у т. ч. підлітків, 
молоді). 

– 

Альтернатива 2. 
Неприйняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

– Проблема залишається 
невирішеною. 
Залишається високий 
рівень споживання пива 
(крім безалкогольного), 
алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, 
вин столових, що в 
результаті призводить до 
збільшення негативних 
соціальних наслідків 
(збільшення злочинності) 
та становить пряму 
загрозу здоров’ю 
населення.  
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На території м. Запоріжжя починаючи з 06.09.2017 було обмежено 

реалізацію алкогольних та слабоалкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, крім 

закладів ресторанного господарства, у нічний час доби.  

 
Інформація  щодо задекларованих сум акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
 

Таблиця 5 

Звітний період за 
2017-2018 років 

Алкогольні 
напої 

Виноробна 
продукція Пиво 

Разом 
алкогольні 

напої 
Січень 2017 3 897 464,19 1 327 751,33 1 906 111,01 7 131 326,53 
Лютий 2017 2 356 588,71 1 165 288,23 1 803 910,40 5 325 787,34 
Березень 2017 2 100 546,03 1 056 488,39 1 722 618,26 4 879 652,68 
Квітень 2017 2 277 182,00 1 226 433,00 2 115 142,00 5 618 757,00 
Травень 2017 2 392 697,00 1 195 084,00 2 233 754,00 5 821 535,00 
Червень 2017 2 275 200,00 1 097 300,00 2 557 500,00 5 930 000,00 
Липень 2017 2 165 500,00 1 156 700,00 2 721 600,00 6 043 800,00 
Серпень 2017 2 199 206,50 1 203 744,30 2 857 771,30 6 260 722,10 
Вересень 2017 2 217 511,80 1 174 111,80 3 015 479,20 6 407 102,80 
Жовтень 2017 2 159 565,60 1 115 420,10 2 369 370,80 5 644 356,50 
Листопад 2017 2 335 477,80 1 096 439,87 2 046 446,17 5 478 363,84 
Грудень 2017 2 332 508,19 1 155 657,01 1 950 943,97 5 439 109,17 
Разом за 2017 рік 28 709 447,82 13 970 418,03 27 300 647,11 69 980 512,96 
Січень 2018 3 583 315,14 2 430 325,15 2 302 452,70 8 316 092,99 
Лютий 2018 2 437 855,31 1 168 555,23 1 982 817,67 5 589 228,21 
Березень 2018 2 337 615,59 1 135 519,70 1 888 652,80 5 361 788,09 
Квітень 2018 2 678 004,70 1 500 552,00 2 152 122,00 6 330 678,70 
Травень 2018 2 615 336,40 1 345 668,10 2 640 692,70 6 601 697,20 
Червень 2018 2 463 666,40 1 325 892,40 3 099 179,00 6 888 737,80 
Липень 2018 2 427 429,92 1 318 498,45 3 410 456,08 7 156 384,45 
Серпень 2018 2 417 040,10 1 322 330,69 3 497 446,71 7 236 817,50 
Вересень 2018 2 506 886,01 1 442 474,04 3 572 313,59 7 521 673,64 

Жовтень 2018 2 607 776,24 1 375 369,54 2 649 448,85 6 632 594,63 
Листопад 2018 2 842 342,02 1 394 914,90 2 619 767,89 6 857 024,81 
Грудень 2018 2 715 763,10 1 384 617,06 2 333 938,11 6 434 318,27 
Разом за 2018 рік 31 633 030,93 17 144 717,26 32 149 288,10 80 927 036,29 

 

Зазначена інформація надана департаментом фінансової та бюджетної 

політики Запорізької міської ради (лист від 13.05.2019 №02/1-20/729). 

  

Крім того, департаментом фінансової та бюджетної політики Запорізької 

міської ради листом від 14.05.2018 №02/1-20/938 було зазначено, що за 

інформацією щодо нарахованого податку згідно з деклараціями по акцизному 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

алкогольних напоїв за 2017 та 2018 роки, наданою фіскальним органом, 

суттєвих змін в надходженнях в період обмеження продажу алкоголю не 

відбулось. Збільшення податку з реалізації алкогольної та виноробної продукції 

спостерігається лише у січні 2017 та 2018 років у зв’язку зі зростанням попиту 

через новорічні свята. Надходження роздрібного податку з пива постійно 

коливаються в залежності від сезонності попиту на цей товар. 
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Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 

Таблиця 6 
Вид 

альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 
Прийняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Зменшення кількості 
правопорушень та злочинів, 
скоєних у стані алкогольного 
сп’яніння. 
Забезпечення громадського 
порядку у нічний час доби. 
Гідне ставлення до здоров’я 
людини як до найвищої 
соціальної цінності. 
Зменшення випадків вживання 
пива (крім безалкогольного), 
алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових серед 
населення, у тому  числі 
підлітків, молоді. 
 

Незначні часові 
незручності при 
придбанні алкогольних 
напоїв. 

Альтернатива 2. 
Неприйняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Можливість придбати 
алкогольну продукцію в будь-
який час доби. 

Високий рівень 
споживання алкогольної 
продукції, як наслідок – 
зростання кількості 
скоєних правопорушень у 
стані алкогольного 
сп’яніння. Негативний 
вплив на здоров’я 
населення. Проблема 
залишається 
невирішеною. 

 

 

 
Кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями на території м. Запоріжжя станом на 01.03.2019 
згідно з даними Єдиного ліцензійного реєстру 

 
  Таблиця 7 

Найменування 
району 

Тип ліцензій 

Всього 
алкогольні 

напої 
сидр та перрі (без 
додавання спирту) пиво 

Вознесенівський  236 1 70 307 
Дніпровський  199 0 70 269 
Заводський  94 0 37 131 
Комунарський  174 1 87 262 
Олександрівський 138 0 61 199 
Хортицький  109 0 60 169 
Шевченківський 194 0 75 269 
Всього: 1144 2 460 1606 
 

Згідно з  інформацією Головного управління ДФС у Запорізькій області 

(лист від 25.03.2019 №970/10/08-01-40-03-15). 
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

 

Регулювання 1. Обмеження продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) щоденно з 

22.00 год. до 08.00 год. 

 

В ході проведення аналізу регуляторного впливу з’ясовано, що споживач 

обмежений в часі щодо можливості придбати алкоголь буде планувати та 

здійснювати відповідні покупки в межах часу дозволеного для продажу 

алкоголю. Таким чином обсяги реалізованої продукції суттєво не зміняться. 

 

 

Таблиця 8 

Найменування  
району 
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Вознесенівський  
(орієнтовно) 

99 24 29 246 51 24 

Дніпровський  165 57 19 254 110 15 
Заводський  76 31 8 99 42 2 
Комунарський  195 155 26 276 101 4 
Олександрівський 
(орієнтовно) 

122 42 13 156 33 4 

Хортицький  78 54 19 254 97 7 
Шевченківський 174 83 13 246 127 - 
Всього: 909 446 127 1531 561 56 

 

 

Таблиця 9 

Показник 

Великі 
(мережеві 
магазини, 

супермаркети 

Середні 
(магазини, 

відділи) 

Малі 
(тимчасові 
споруди, 
далі -ТС) 

Разом 

Кількість об’єктів торгівлі, на 
яких поширюватиметься дія 
акта 

12 115 56 183 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків  

6,55 62,84 30,61 100 
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Регулювання 2. Обмеження продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі, 

розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів від території дошкільних, 

загальноосвітніх начальних закладів та спортивних шкіл (регулювання не 

поширюватиметься на заклади ресторанного господарства). 

 

Жителі м. Запоріжжя, які мешкають в будинках, розташованих поблизу  

начальних закладів, будуть планувати придбання алкогольних напоїв в межах 

місць дозволеного для продажу алкоголю.  

Таким чином обсяги реалізованої продукції по м. Запоріжжю суттєво не 

зміняться. 

Таблиця 10 

Найменування 
району 

Кількість об’єктів торгівлі розміщених на відстані 
менше, ніж 50 метрів від учбових закладів 

Об’єкти торгівлі  
(велике та середнє 
підприємництво) 

Тимчасові споруди  
(мале підприємництво) 

Вознесенівський  3 1 
Дніпровський  14 16 
Заводський  19 9 
Комунарський  11 12 
Олександрівський, орієнтовно 6 13 
Хортицький  13 13 
Шевченківський 17 28 
Всього: 83 92 

 

 

Таблиця 11 

Показник 

Великі 
(мережеві 
магазини, 

супермаркети) 

Середні 
(магазини, 

відділи) 

Малі 
(тимчасові 
споруди) 

Разом 

Кількість об’єктів торгівлі, на 
яких поширюватиметься дія акта 

20 63 92 175 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків  

11,43 36,00 52,57 100 

 

Витрати суб’єктів господарської діяльності внаслідок обмеження 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

вин столових в об’єктах торгівлі, розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів 

від території дошкільних, загальноосвітніх начальних закладів та спортивних 

шкіл будуть складати вартість ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями у перший рік регулювання та у деяких суб’єктів 

господарської діяльності у половину другого року регулювання.  

Зазначене регулювання не стосується закладів ресторанного 

господарства, які розташовані поблизу дошкільних, загальноосвітніх начальних 

закладів та спортивних шкіл. 
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Орієнтовна кількість суб’єктів господарювання, якими придбано ліцензію 

на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями в об’єктах торгівлі складає: 

- на рік – близько 35% (орієнтовно 29 об’єктів торгівлі та 32 тимчасові 

споруди); 

- на квартал – близько 65% (орієнтовно 54 об’єкти торгівлі та 60 

тимчасових споруд). 

 

Вартість ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями  на 

квартал складає 2 000 грн., на рік - 8 000 грн. 

 

Орієнтовна сума збитків внаслідок обмеження продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в 

об’єктах торгівлі, розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів від території 

дошкільних, загальноосвітніх начальних закладів та спортивних шкіл: 

 

для об’єктів великого та середнього підприємництва – ((54 (орієнтовна 

кількість придбаних ліцензій на квартал) * 2000 грн. (вартість ліцензії на 

1 квартал)) + (29 (орієнтовна кількість придбаних ліцензій на рік) * 8000 грн. 

(вартість ліцензії на рік))) = 340 000 грн.; 

 

для об’єктів малого підприємництва (ТС) – ((60 (орієнтовна кількість 

придбаних ліцензій на квартал) * 2000 грн. (вартість ліцензії на один квартал)) 

+ (32 (орієнтовна кількість придбаних ліцензій на рік) * 8000 грн. (вартість 

ліцензії на рік))) = 376 000 грн. 

 

 

З моменту регулювання загальна орієнтовна сума збитків суб’єктів 

господарювання на рік складатиме:  340 000 грн. + 376 000 грн. = 716 000 грн.,     

з них: 

 

для суб’єктів господарської діяльності (великі, середні та малі 

підприємства), які у 2019 році придбали ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями на І квартал: 

 

 114 об’єктів (54 об’єктів торгівлі + 60 тимчасових споруд) * 2 000 грн. 

(вартість ліцензії на 1 квартал) = 228 000,00 грн.; 

 

для суб’єктів господарської діяльності (великі, середні та малі 

підприємства), які у 2019 році придбали ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями на рік (з терміном дії ліцензії: на другу половину 

2019 року та першу половину 2020 року): 

 

61 об’єкт (29 об’єктів торгівлі + 32 тимчасових споруд) * 8 000 грн. 

(вартість ліцензії на рік) = 488 000,00 грн. 



12 
 

Регулювання 3. Обмеження продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі та 

закладах ресторанного господарства щороку 01 вересня або в День першого 

дзвоника (якщо він припадає на іншу дату). 

За інформацією Головного управління ДФС в Запорізькій області 

кількість діючих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 

на території м. Запоріжжя станом на 01.03.2019 згідно з даними Єдиного 

ліцензійного реєстру становить 1606. 

За інформацією районних адміністрацій міської ради станом на 

01.04.2019 на території м. Запоріжжя функціонує близько 624 заклади 

ресторанного господарства та 902 об’єкти торгівлі, які здійснюють реалізацію 

пива, слабоалкогольних, алкогольних напоїв, вин столових та отримали 

ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. 

 

Кількість об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, які здійснюють 

реалізацію пива, слабоалкогольних, алкогольних напоїв, вин столових та 

отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями: 
 

Таблиця 12 

Показник 

Великі 
(мережеві 
магазини, 

супермаркети, 
ресторани) 

Середні 
(магазини, 

відділи, 
ресторани, 

кафе) 

Малі 
(тимчасові 
споруди) 

Разом 

Кількість об’єктів торгівлі та 
ресторанного господарства, які 
здійснюють реалізацію пива, 
слабоалкогольних, алкогольних 
напоїв, вин столових та 
отримали ліцензію на право 
роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями 

242 803 561 1606 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 

15,07 50,00 34,93 100 

 

Оскільки сума акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями в м. Запоріжжі за вересень місяць 

2018 року становить 7 521 673,64 грн. (за інформацією департаменту фінансової 

та бюджетної політики Запорізької міської ради, лист від 13.05.2019 №02/1-

20/729), сума акцизного податку за добу складатиме: 

 

7 521 673,64  грн. / 30 днів = 250 722,45 грн.  

 

Сума акцизного податку 250 722,45 грн. за добу складає близько 5% від 

суми реалізованого товару. 

 

(250 722,45 грн. * 100%) / 5% = 5 014 449,00 грн. – орієнтовна сума 

доходу суб’єктів господарювання від реалізації алкогольних напоїв за добу. 
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Орієнтовна середня торгова націнка суб’єктами господарювання на 

алкогольні напої становить близько 30%, отже: 

 

5 014 449,00 грн. * 30% = 1 504 334,70 грн. – орієнтовна сума 

недоотриманого прибутку суб’єктів господарювання (великі, середні та малі 

підприємства) від реалізації алкогольних напоїв за добу 01 вересня або в День 

першого дзвоника. 

 

 Загальна кількість суб’єктів великого та середнього підприємництва 

становить 1045. 

  

 У зв’язку з тим, що обсяги реалізації продукції у великих та середніх 

підприємствах значно вищі, ніж в малих підприємствах (тимчасові споруди), 

вважаємо, що загальний обсяг реалізованої продукції великими та середніми  

підприємствами складає близько 80% від загальної кількості.    

 

Таким чином, орієнтовна частина недоотриманого прибутку всіх об’єктів 

великого та середнього підприємництва з загальної суми орієнтованого 

недоотриманого прибутку складає 80%, тобто: 

(1 504 334,70 грн. * 0,8) = 1 203 467,76 грн./добу 

 

Орієнтовна сума недоотриманого прибутку одного суб’єкта 

господарювання великого та середнього підприємництва становитиме: 

1 203 467,76 грн./добу  / 1045 об’єктів = 1 151,64 грн./добу 

 

Орієнтовна частина недоотриманого прибутку всіх об’єктів малого  

підприємництва з загальної суми орієнтованого недоотриманого прибутку 

складає 20%, тобто: 

(1 504 334,70 грн. * 0,2) = 300 866,94 грн./добу 

 

Орієнтовна сума недоотриманого прибутку на добу одного суб’єкта 

господарювання малого підприємництва (ТС) становитиме: 

300 866,94 грн./добу / 561 об’єктів = 536,30 грн./добу 

 

Кількість об’єктів великого та середнього підприємництва, на яких 

поширюватиметься дія акта, становитиме 962 об’єкти: 

1045 – 83 = 962, 

де 1045 об’єктів - кількість великого та середнього підприємництва, які 

здійснюють реалізацію алкогольних напоїв; 

83 об’єкти - кількість об’єктів, які підпадають під дію регулювання 2. 

 

Орієнтовна сума недоотриманого прибутку на добу великого та 

середнього підприємництва, на яких поширюватиметься дія акта: 

962 об’єкти * 1 151,64 грн. (орієнтовні витрати одного великого та 

середнього підприємництва) = 1 107 877,68 грн. 
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Кількість об’єктів малого підприємництва (ТС), на які поширюватиметься 

дія акта, становитиме 469 об’єкти: 

561- 92 = 469, 

де 561 об’єкт - кількість ТС, які здійснюють реалізацію алкогольних 

напоїв;  

92 об’єкти - кількість ТС, які підпадають під регулювання 2. 

 

Орієнтовна сума недоотриманого прибутку на добу малого 

підприємництва (ТС), на яких поширюватиметься дія акта становитиме: 

469 об’єкти * 536,30 грн. (орієнтовні витрати одного великого та 

середнього підприємництва) = 251 524,70 грн. 

 

Слід зазначити, що дані витрати несуть суб’єкти господарської діяльності 

лише один день на рік. 

 

Таблиця 13 
Вид 

альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1. 
Прийняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Сприятиме: 
- зменшенню кількості 
правопорушень та злочинів на 
території міста, вчинених у 
стані алкогольного сп’яніння та 
додержання тиші у 
громадських містах у нічний 
час доби; 
- забезпеченню громадського 
порядку та тиші у нічний час 
доби; 
- гідному ставленню до 
здоров’я людини як до 
найвищої соціальної цінності; 
- запобіганню шкідливому 
впливу споживання алкоголю 
на стан здоров’я громадян, 
профілактика та протидія 
проявам пияцтва, зокрема 
надмірного вживання алкоголю 
серед молоді; 
- зменшенню випадків 
порушення громадського 
порядку відвідувачами 
торговельних об’єктів; 
- покращенню санітарного 
стану підприємств торгівлі; 
- зменшення кількості випадків 
псування майна 
господарюючих суб’єктів 
відвідувачами у стані 
алкогольного сп’яніння. 

Регулювання 1. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв 
суб’єктами 
господарювання (крім 
закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. 
до 08.00 год. щоденно:  
0,00 грн.  
 
Регулювання 2. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані 
менше, ніж 50 метрів від 
території начальних 
закладів: дія акта може 
призвести до  збитків 
внаслідок заборони 
продажу алкогольних 
напоїв (великого, 
середнього та малого 
підприємництва) у сумі: 
716 000,00 грн., з них: 
- 2019 рік -  228 000,00 грн. 
- друга половина 2019 
року та перша половина 
2020 року - 488 000,00 грн. 
 
Дане регулювання не 
поширюватиметься на 
заклади ресторанного 
господарства. 
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Регулювання 3. 
Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня 
або в День першого 
дзвоника):  
дія акта може призвести до 
незначного зменшення їх 
торговельного обороту. 
Можливе зменшення 
доходу (надбавки) від 
реалізації алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв 
та пива (великого, 
середнього та малого 
підприємництва) за добу 
01 вересня (або в День 
першого дзвоника) у сумі:   
1 359 402,38 грн. 
 

Альтернатива 2. 
Неприйняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Можливість ведення 
беззбиткової діяльності. 

Відсутні. 

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого (мережеві 

магазини, супермаркети) і середнього (магазини, відділи) підприємництва, 

які виникають внаслідок дії регуляторного акта 

 

Альтернатива 1. Прийняття даного регуляторного акта. 

Таблиця 14 
№ Витрати За перший рік За п’ять 

років 

1 Витрати на придбання основних фондів, 
обладнання та приладів, сервісне 
обслуговування, навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу тощо, гривень. 

- - 

2 Податки та збори (зміна розміру 
податків/зборів, виникнення необхідності у 
сплаті податків/зборів), гривень. 

- - 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, 
підготовкою та поданням звітності 
державним органам, гривень. 

- - 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням 
заходів державного нагляду (контролю) 
(перевірок, штрафних санкцій, виконання 
рішень/ приписів тощо), гривень. 

- - 
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5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення 
незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших 
послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), 
гривень. 

 
Регулювання . Обмеження продажу 
алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 08.00 год. 
щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів 
від території начальних закладів):  
для одного великого та середнього 
підприємництва 
середнє значення:  
340 000 грн. (загальна орієнтовна сума 
збитків): 83 об’єктів = 4 096,39 грн. 
(не поширюється на заклади ресторанного 
господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в День першого 
дзвоника 
 

 
0,0 

 
 
 
 
 

4 096,39 грн. 
(витрати одного 

об’єкта на 
придбання 
ліцензії) 

 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

 
0,0 

 
 
 
 
 

4 096,39 
грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо), гривень. 
 

- - 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 
персоналу, гривень. 

- - 

8 Інше (зменшення прибутку), гривень (рядки 8.1+8.2). 

 
Регулювання 1. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 08.00 год. 
щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів 
від території начальних закладів 
(не поширюється на заклади ресторанного 
господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в День першого 
дзвоника 
 

 
28,98 грн. 

 
 
 
 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 

 1 180,62 грн. 
(велике та 

середнє 
підприємництво)  

 
28,98 грн. 

 
 
 
 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 

5 903,10 
грн. 
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8.1. Отримання первинної інформації та консультації про вимоги 
регулювання, гривень. 

 
Регулювання 1. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання (крім закладів  
ресторанного господарства)  
з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно: 
0,5 год.* 57,96 грн. = 28,98 грн. 
 
 
Регулювання 2. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів 
від території начальних закладів:  
0,5 год.* 57,96 грн. = 28,98 грн. 
(не поширюється на заклади ресторанного 
господарства) 
 
 
Регулювання 3. Обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в День першого 
дзвоника:  
0,5 год.* 57,96 грн. = 28,98 грн. 
 

 
28,98 грн. 

 
 
 
 
 
 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,98 грн. 

 
28,98 грн. 

 
 
 
 
 
 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

144,90 грн. 

8.2. Можливе зменшення доходу: 
 

 
 

 
 

 
Регулювання 1. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання (крім закладів  
ресторанного господарства)  
з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно 
 
 
Регулювання 2. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів 
від території начальних закладів 
(не поширюється на заклади ресторанного 
господарства) 
 
 
Регулювання 3. Обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в День першого 
дзвоника 
    
   Для одного великого та середнього 
підприємництва середнє значення:  
1 151,64 грн./добу 

 
0,0  

 
 
 
 
 
 

0,0  
 
 
 
 
 
 
 

1 151,64 грн. 
(орієнтовна сума 
недоотриманого 
прибутку одного 

об’єкта) 

 
0,0  

 
 
 
 
 
 

0,0 
 
 
 
 

 
 
 

5 758,20 
грн. 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень. 
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Регулювання 1. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання (крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 08.00 год. 
щоденно 
 
 
Регулювання 2. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних закладів 
(не поширюється на заклади ресторанного 
господарства) 
 
 
Регулювання 3. Обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства 01 вересня в День першого 
дзвоника 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 

4 125,37 грн. 
(витрати на 

ознайомлення та 
ліцензії) 

 
 
 
 

1 180,62 грн.  
(витрати на 

ознайомлення та 
орієнтовна сума 
недоотриманого 
прибутку одного 

об’єкта) 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 

4 125,37 грн. 
 
 
 
 
 
 
 

5 903,10 грн. 

10 Кількість суб’єктів господарювання 
великого та середнього підприємництва, на 
яких буде поширено регулювання, одиниць. 
 

1 172 
 
 
 

1 172 
 
 
 

 
Регулювання 1. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
 
Регулювання 2. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних закладів 
 
 
Регулювання 3. Обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства 01 вересня в День першого 
дзвоника 
 

 
127 

 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 
 

962 

 
127 

 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 
 

962 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього 
підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 
9 * рядок 10), гривень. 
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Регулювання 1. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв суб’єктами 
господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження продажу 
алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, 
розміщених на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних закладів 
(не поширюється на заклади ресторанного 
господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження продажу пива 
(крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових в 
об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 
господарства 01 вересня в День першого 
дзвоника 
 

 
3 680,46 грн. 
(витрати на 

ознайомлення) 
 
 
 

342 405,71 грн. 
(витрати на 

ознайомлення та 
ліцензії) 

 
 
 

1 135 756,44 грн. 
(витрати на 

ознайомлення та 
орієнтовна сума 
недоотриманого 

прибутку) 

 
3 680,46 грн. 

 
 
 
 
 

342 405,71 
грн. 

 
 
 
 
 

5 678 782,20 
грн. 

 

За інформацією Головного управління Статистики у Запорізькій області 

середній розмір заробітної плати по Запорізькій області станом на 01.02.2019 

склав  9 273,13 грн. (Офіційний сайт http://zp.ukrstat.gov.ua/ експрес-випуск від 

01.04.2019) 

Норма робочого часу на лютий 2019 року при 40-годинному робочому 

тижні становить 159,0 год. (роз’яснення Мінсоцполітики з розрахунком норм 

тривалості робочого часу на 2019 рік). 

Середня заробітна плата у погодинному розмірі на початок 2019 року 

складе:  9273,13 : 160 = 57,96 грн./год. 

Таблиця 15 
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат по трьом 

регулюванням на рік, 
гривень 

   Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів 
господарювання великого і середнього підприємництва 
згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу 
впливу регуляторного акта.  

1 481 842,61 грн. 
 
 
 
 

     Регулювання 1. Обмеження продажу алкогольних 
напоїв суб’єктами господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) з 22.00 год. до 08.00 год. 
щоденно 
 
     Регулювання 2. Обмеження продажу алкогольних 
напоїв в об’єктах торгівлі, розміщених на відстані 
менше, ніж 50 метрів від території начальних закладів  
 
 
     Регулювання 3. Обмеження продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі та закладах 
ресторанного господарства 01 вересня або в День 
першого дзвоника) 
(за винятком регулювання 2, оскільки суб’єкти 
господарювання, які розташовані поблизу територій 
начальних закладів, не будуть здійснювати реалізацію 
алкогольних напоїв в будь-який час 
 
 

3 680,46 грн. 
(витрати на 

ознайомлення) 
 
 

342 405,71 грн. 
(витрати на 

ознайомлення та 
ліцензії) 

 
1 135 756,44 грн. 

(витрати на 
ознайомлення та 
орієнтовна сума 
недоотриманого 

прибутку) 

http://zp.ukrstat.gov.ua/
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Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів 
господарювання великого і середнього 
підприємництва згідно з додатком 2 до Методики 
проведення аналізу впливу регуляторного акта. 
 

0,00 

 

Слід врахувати, що споживач, обмежений в часі щодо можливості 

придбати алкоголь, буде планувати та здійснювати відповідні покупки в межах 

часу та місця, дозволеного для продажу алкоголю. Таким чином, обсяги 

реалізованої продукції та суми витрат можуть відрізнятись від фактичної 

(розрахованої). 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу  

досягнення цілей 
 

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає 

потребам та забезпечує поступове досягнення встановлення цілей, є прийняття 

зазначеного регуляторного акта. 

На даний час відсутні об’єктивні обставини, які б перешкоджали 

впровадженню та виконанню вимог цього регуляторного акта органами влади, 

фізичними та юридичними особами, запровадження регуляторного акта не 

передбачає заподіяння шкоди внаслідок його дії. 

Таблиця 16 
Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності 
(за чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 

бала 
Альтернатива 1. 
Прийняття даного 
регуляторного акта. 

4 Найбільшою мірою 
сприятиме досягненню 
основних цілей 
регуляторного акта. 

Альтернатива 2. 
Неприйняття даного 
регуляторного акта. 

1 Не вирішує визначених 
проблем та не сприяє 
досягненню основних 
цілей регуляторного акта. 

 

Таблиця 17 
Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 
Обґрунтування 
відповідного 

місця 
альтернативи у 

рейтингу 
Альтернатива 1. 
Прийняття даного 
регуляторного 
акта. 

Зменшення кількості 
правопорушень, 
скоєних у стані 
алкогольного 
сп’яніння; 
Зменшення скарг від 
мешканців міста 
щодо порушення 
громадського 
порядку; 
Зменшення 

Зниження 
прибутку. 
Незначні часові 
незручності для 
громадян. 
У незначній мірі 
зменшення 
надходжень до 
бюджету. 

Альтернатива 
1 сприяє 
досягненню 
основних цілей 
регуляторного 
акта. 
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вживання 
алкогольних напоїв 
серед населення (у т. 
ч. підлітків, молоді); 
Забезпечення тиші у 
нічний час; 
Гідне ставлення до 
здоров’я людини як 
до найвищої 
соціальної цінності. 
Покращення 
санітарного стану 
торговельних 
об’єктів. 

Альтернатива 2. 
Неприйняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Відсутність 
зниження 
прибутку. 

Втрачається 
можливість 
зниження рівня 
правопорушень. 

Не вирішує 
визначених 
проблем. 

 

 

 

 

Таблиця 18 
Рейтинг Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 
відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 
Альтернатива 1. 
Прийняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Причини для відмови відсутні, 
оскільки обрана альтернатива 
максимально сприятиме 
досягненню основних цілей 
регуляторного акта. 
 

Відсутні.  

Альтернатива 2. 
Неприйняття 
даного 
регуляторного 
акта. 

Не вирішує визначених 
проблем та не сприяє 
досягненню основних цілей 
регуляторного акта. 

Відсутні. 

  

 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 

 

Для розв'язання визначеної проблеми пропонується прийняття рішення 

Запорізької міської ради «Про обмеження продажу алкогольних напоїв на 

території міста Запоріжжя», яким планується обмеження продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства):  

- з 22.00 год. до 08.00 год. щоденно;  

- в об’єктах торгівлі, розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів від 

території дошкільних, загальноосвітніх начальних закладів та спортивних шкіл;  

- продаж зазначених напоїв в об’єктах торгівлі та закладах ресторанного 

господарства щороку 01 вересня або в День першого дзвоника (якщо він 
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припадає на іншу дату) та оголосити його «Днем тверезості». 

Досягнення вищезазначених цілей можливе за умови прийняття 

Запорізькою міською радою регуляторного акта, його оприлюднення у 

встановленому порядку та об’єднання зусиль виконавчих органів міської ради 

міста Запоріжжя, суб’єктів господарювання та правоохоронних органів по 

розв'язанню визначеної проблеми. 

Обраний спосіб дозволить зменшити обсяги вживання пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, що 

сприятиме зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень 

злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя 

населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини як до найвищої 

соціальної цінності. Прийняття запропонованого регуляторного акта 

забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним 

чинності. 

 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

 

 Виконання вимог запропонованого проекту регуляторного акта не 

потребує додаткових витрат з бюджету міста Запоріжжя. 

 Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть 

зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акта, наведені в 

таблиці. 

Тест малого підприємництва (М-тест) додається. 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

  

Термін дії запропонованого проекту рішення необмежений. При змінах у 

чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, 

до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.  

 

 

8. Визначення показників результативності  дії регуляторного акта 

 

Таблиця 19 
Показник / Рік 2019 2020 2021 2022 2023 

Розмір надходжень до державного 
та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов'язаних з дією 
акта. 

- - - - - 
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Кількість суб'єктів господарювання 
та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта. 
 
Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 08.00 
год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених на 
відстані менше, ніж 50 метрів від 
території начальних закладів  
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в День 
першого дзвоника 

 
 
 
 

127 
 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 

962 
(з 

відраху-
ванням 
регулю-
вання 2) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

127 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 
 

962 

 
 
 
 

127 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

962 

 
 
 
 

127 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

962 

 
 
 
 

127 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 

962 

Розмір коштів і час, що 
витрачатимуться суб'єктами 
господарювання та/або фізичними 
особами, пов'язаними з виконанням 
вимог акта (в середньому на одного 
суб'єктами господарювання). 

28,98  
грн. та 
0,5 год. 

0 грн. та 
0 год. 

0 грн. 
та 0 год. 

0 грн. та 
0 год. 

0 грн. та 
0 год. 

Рівень поінформованості суб'єктів 
господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта, 
відсотків. 

100 100 100 100 100 

Орієнтовна кількість кримінальних 
правопорушень та злочинів, 
скоєних у стані алкогольного 
сп'яніння в нічний час. 

- - - - - 

Орієнтовна кількість скарг та 
звернень від громадян на 
порушення тиші та громадського 
порядку пов’язаних з цілодобовим 
режимом роботи закладів торгівлі в 
яких здійснюється реалізація 
реалізації пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових. 

5 1 0 0 0 
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Орієнтовна кількість зафіксованих 
порушень обмеження торгівлі 
пивом (крім безалкогольного), 
алкогольними, слабоалкогольними 
напоями, винами столовими 
суб'єктами господарювання (крім 
закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. 

3 1 0 0 0 

Орієнтовна кількість зафіксованих 
порушень обмеження торгівлі 
пивом (крім безалкогольного), 
алкогольними, слабоалкогольними 
напоями, винами столовими 
суб'єктами господарювання та 
закладами ресторанного 
господарства, розміщених на 
відстані менше, ніж 50 метрів від 
території дошкільних, 
загальноосвітніх начальних 
закладів та спортивних шкіл. 
 

4 1 0 0 0 

Орієнтовна кількість зафіксованих 
порушень обмеження торгівлі 
пивом (крім безалкогольного), 
алкогольними, слабоалкогольними 
напоями, винами столовими 
суб'єктами господарювання та 
закладами ресторанного 
господарства в День Першого 
дзвоника 01 вересня. 

10 4 1 0 
 

0 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності регуляторного акта 

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

розробником регуляторного акта відповідно до вимог ст. 10 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», та Методики відстеження результативності регуляторного акта, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 

«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» (зі змінами). 

Базове відстеження результативності буде проведено через рік з дня 

набрання чинності запропонованого регуляторного акта, повторне 

відстеження – не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного 

акта, за результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового 

та повторного відстеження. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта. 

Відстеження результативності проводитиметься статистичним методом. 
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Тест малого підприємництва (М–Тест) 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 

 

 Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 

розробником у період з 01.03.2019 по 26.05.2019. 

Таблиця 20 
№ 
п/п 

Вид консультації: публічні 
консультації (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі, 
тощо), інтернет–

консультації (інтернет 
форуми, соціальні мережі, 
тощо), запити (до ФОП, 

експертів, науковців, тощо) 

Кількість 
учасників 

консультацій, 
осіб 

Основні результати 
консультацій (опис) 

1 Проведено консультації з 
підприємцями та 
суб’єктами 
господарювання. 

8 
консультацій 

Позитивно оцінюють та 
підтримують запропоноване 
регулювання. Суб’єкти 
господарювання, які 
приймали участь в 
обговоренні, погоджуються 
з необхідністю прийняття 
запропонованого проекту 
рішення щодо обмеження 
продажу алкогольних 
напоїв. Але деякі звернули 
увагу на незначне 
зменшення доходів суб’єктів 
господарювання, які 
працюють у нічний час 
доби. 

2 Засідання міської 
координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва. 

27  
учасників 

На засіданні міської 
координаційної ради з 
питань розвитку 
підприємництва 23.05.2019 
було проведено обговорення 
зазначеного проекту 
рішення. 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (тимчасові споруди): 

 

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання:  

- регулювання 1 (обмеження продажу алкогольних напоїв суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства: 56 (одиниць), 

питома вага групи у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких 

проблема справляє вплив, складає 30,61%. 
 

- регулювання 2 (обмеження продажу алкогольних напоїв в об’єктах 

торгівлі, розміщених на відстані менше, ніж 50 метрів від території начальних 
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закладів): 92 (одиниць), питома вага групи у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив, складає 52,57%. 

(Регулювання не поширюється на заклади ресторанного господарства). 
 

- регулювання 3 (обмеження продажу алкогольних напоїв в об’єктах 

торгівлі та закладах ресторанного господарства 01 вересня): 469 (одиниць), 

питома вага групи у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких 

проблема справляє вплив, складає 32,77%. 
 

Під вплив підпадають об’єкти торгівлі та ресторанного господарства щорічно 

01 вересня або в День першого дзвоника (якщо він припадає на іншу дату). 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 

Таблиця 21 
№ 
п/п 

Найменування оцінки У перший рік Періодичні За п’ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
регулювання 

1 Придбання необхідного 
обладнання (пристроїв, машин, 
механізмів). 

Х 
 

Х Х 

2 Процедури повірки та/або 
постановки на відповідний 
облік у визначеному органі 
державної влади чи місцевого 
самоврядування. 

Х 
 

Х Х 

3 Процедури експлуатації 
обладнання (експлуатаційні 
витрати - витратні матеріали). 

Х 
 

Х Х 

4 Процедури обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування). 

Х 
 

Х Х 

5 Інші процедури, гривень : 
Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених на 
відстані менше, ніж 50 метрів від 
території начальних закладів:  
витрати на отримання ліцензій в 
середньому на одного суб'єкта 
господарювання, гривень:  
376 000 грн. (загальна 
орієнтовна сума збитків) : 92 
(кількість об’єктів) =  
4 086,95 грн. 
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 

0,00 
 
 
 
 
 
 

4 086,95 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0,00 
 
 
 
 
 
 

4 086,95 грн. 
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Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника:  
зменшення прибутку суб'єктів 
господарювання (в середньому 
на одного суб'єкта 
господарювання):  
536,30 грн./добу 

 
536,30 грн. 

  
2 681,50 грн. 

6 Разом, гривень 
Формула: ( сума рядків 
1+2+3+4+5). 

 
 

 

Х  
 
 

 
Регулювання 1(обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 
на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів 
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

4 086,95 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

536,30 грн. 

  
0,00 

 
 
 
 
 
 

4 086,95 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 681,50 грн. 

7 Кількість суб’єктів 
господарювання, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць. 

617 
(ТС, які 

підпадають під 
дію трьох 

регулювань 
56+92+469) 

Х 617 
(ТС) 

 

 
Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 

 
56 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 

  
56 
 
 
 
 
 
 

92 
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на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів 
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника 
 

 
469 

  
469 

8 Сумарно, гривень. 
 

627 524,10 грн. Х 1 633 622,90 
грн. 

  
Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 
на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів 
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

375 999,40 грн. 
(витрати на 

ліцензії 92 ТС) 
 
 
 
 
 
 

251 524,70 грн. 
(орієнтовна 

сума 
недоотримано-

го прибутку 
469 ТС за одну 

добу в День 
першого 
дзвоника 

  
0,00 

 
 
 
 
 
 

375 999,40 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 257 623,50 
грн. 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 
щодо виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання. 

 
 

Х  
 

 
Регулювання 1.  Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно: 
0,5 год.* 57,96* = 28,98 грн. 
 
 

 
28,98 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
28,98 грн. 
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Регулювання 2. Обмеження  
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 
на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів:  
0,5 год.* 57,96* = 28,98 грн. 
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 

28,98 грн. 
 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 

 Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника 
0,5 год.* 57,96* = 28,98 грн. 

28,98 грн.  28,98 грн. 

10 Процедури організації 
виконання вимог регулювання. 

Х Х Х 

11 Процедури офіційного 
звітування. 

Х Х Х 

12 Процедури щодо забезпечення 
процесу перевірок. 

Х Х Х 

13 Інші процедури (уточнити). Х Х Х 
14 Разом, гривень  (сума рядків 9+10+11+12+13) 

Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 
на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів 
(Не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,98 грн. 

 28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 

28,98 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,98 грн. 

15 Кількість суб’єктів, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць. 

617 
(ТС, які 

підпадають під 
дію трьох 

регулювань 
56+92+469) 

 

Х 617 
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Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 
на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів: 
(Не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі та закладах 
ресторанного господарства 01 
вересня або в День першого 
дзвоника 
 
(469 об’єктів малого 
підприємництва – кількість 
тимчасових споруд, які 
підпадають під дію 
регулювання)  

56 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 
 
 
 

469 

 56 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 
 
 
 

469 

16 Сумарно,  гривень. 
(рядок 14 * рядок 15) 
 

17 880,66 
грн. 

(витрати на 
ознайомлення  

617 ТС) 

Х 72 247,14 
грн. 

 

 
Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 
на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів 
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства) 
 
Регулювання 3. Обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника 

 
1 622,88 грн. 

 
 
 
 
 
 

2 666,16 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 591,62 грн. 

  
1 622,88 грн. 

 
 
 
 
 
 

2 666,16 грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 958,10 грн. 
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17 Разом, гривень 
(сума рядків 8+16) 
 

645 404,76 
грн. 

(витрати ТС, 
всього) 

 1 705 870,04 
грн. 

 

  
Регулювання 1. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв 
суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного 
господарства) з 22.00 год. до 
08.00 год. щоденно 
 
Регулювання 2. Обмеження 
продажу алкогольних напоїв в 
об’єктах торгівлі, розміщених 
на відстані менше, ніж 50 
метрів від території начальних 
закладів. 
(не поширюється на заклади 
ресторанного господарства). 
 
Регулювання 3(обмеження 
продажу пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин 
столових в об’єктах торгівлі та 
закладах ресторанного 
господарства 01 вересня або в 
День першого дзвоника) 
 

 
1 622,88 грн. 
(витрати на 

ознайомлення) 
 
 
 
 

378 665,56 грн. 
(витрати на 

ознайомлення 
та ліцензії) 

 
 
 

265 116,32 грн. 
(витрати на 

ознайомлення 
та орієнтовна 

сума 
недоотримано-
го прибутку) 

  
1 622,88 грн. 

 
 
 
 
 
 

378 665,56 грн. 
 
 
 
 
 
 

1 325 581,60 
грн. 

 
*За інформацією Головного управління Статистики у Запорізькій області 

середній розмір заробітної плати по Запорізькій області станом на 01.02.2019 

склав  9 273,13 грн. (Офіційний сайт http://zp.ukrstat.gov.ua/ експрес-випуск від 

01.04.2019) 

Норма робочого часу на лютий 2019 року при 40-годинному робочому 

тижні становить 159,0 год. (роз’яснення Мінсоцполітики з розрахунком норм 

тривалості робочого часу на 2019 рік). 

Середня заробітна плата у погодинному розмірі на початок 2019 року 

складе: 

9273,13 : 160 = 57,96 грн./год. 
 

Слід врахувати, що споживач обмежений в часі щодо можливості 

придбати алкоголь буде планувати та здійснювати відповідні покупки в межах 

часу та місця дозволеного для продажу алкоголю. Таким чином обсяги 

реалізованої продукції та суми витрат можуть відрізнятись від фактичної 

(розрахункової). 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

Орган для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 

регулювання: районні адміністрації Запорізької міської ради* 

http://zp.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 22 
Процедура 

регулювання 
суб’єктів малого 
підприємництва 
(розрахунок на 

одного типового 
суб’єкта 

господарювання 
малого 

підприємництва) 

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру 

Вартість 
часу 

співробітн
ика органу 
відповідної 

категорії  

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, на 
одного 

суб’єкта 

Оцінка 
кількості   
суб’єктів, 

що 
підпадають 

під дію 
процедури 
регулюван-

ня 

Витрати на 
адмініструва 

ння 
регулювання

* (за рік), 
гривень 

1. Облік суб’єкта 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання. 

0,25 год. 53,07 
грн./год.* 

1 561 7 443,07 грн. 

2. Поточний 
контроль за 
суб’єктом 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання, у тому 
числі: 

Х Х Х Х Х 

камеральні Х Х Х Х Х 
виїзні (обстеження 
об’єкта з виїздом на 
місце) 
(регулювання 2 + 
регулювання 3) 
(92+469=561об’єктів) 

0,5 год. 53,07 
грн./год. * 

1 561 14 886,14 грн. 

3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акта про 
порушення вимог 
регулювання. 

Х Х Х Х Х 

4. Реалізація одного 
окремого рішення 
щодо порушення 
вимог регулювання. 

Х Х Х Х Х 

5. Оскарження 
одного окремого 
рішення суб’єктами 
господарювання. 

Х Х Х Х Х 

6. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання. 

Х Х Х Х Х 

7. Інші 
адміністративні 
процедури 
(уточнити): 
Надання первинної 
інформації та 
консультації про 
вимоги регулювання 

0,25 год. 53,07 
грн./год. * 

1 150 
(у разі 

відкриття 
нових 

об’єктів 
торгівлі) 

1 990,13 грн. 

8. Разом за рік: Х Х Х Х 24 319,34 грн. 
9. Сумарно за п’ять 
років: 

Х Х Х Х 121 596,70 
грн. 
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* Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 
1993,0 годин (Норми тривалості робочого часу на 2019 рік. Лист Мінсоцполітики 
від 08.08.2018 №78/0/206-18 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 
2019 рік». Для розрахунку використовується розмір видатків на 1 штатну 
одиницю по відділу регуляторної політики та організації сфери обслуговування 
департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради. У погодинному визначенні розмір становить 53,07 грн.  
 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного 

органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 

 

 4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

Таблиця 23 
№ 
п/п 

Показник Перший рік 
регулювання 
(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів 
малого підприємництва на виконання 
регулювання. 
(стор.28 рядок 8) 

627 524,10 грн. 
 

1 633 622,90 
грн. 

 

2 Оцінка вартості адміністративних 
процедур для суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування 
(стор.30 рядок 16) 

17 880,66 грн. 
 
 

72 247,14 грн. 
 

3 Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
запланованого регулювання. 
(сума рядків 1+2) 
(стор.31 рядок 17) 

645 404,76 грн. 1 705 870,04 
грн. 

 

4 Бюджетні витрати на адміністрування 
регулювання суб’єктів малого 
підприємництва. 
(стор.32 рядок 8,9) 

24 319,74 грн. 121 596,70 грн. 

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання. 
(сума рядків 3+4) 

669 724,10 грн. 1 827 466,74 грн. 

 

Слід врахувати, що споживач обмежений в часі щодо можливості придбати 

алкоголь буде планувати та здійснювати відповідні покупки в межах часу та місця 

дозволеного для продажу алкоголю. Таким чином обсяги реалізованої продукції та 

суми витрат можуть відрізнятись від фактичної (розрахункової). 
 
 5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

 Коригуючі заходи для суб’єктів малого підприємництва щодо 

запропонованого регулювання не передбачаються. 

 
Аналіз регуляторного впливу разом з М-тестом  
підготовлено відділом регуляторної політики  
та організації сфери обслуговування департаменту  
надання адміністративних послуг та розвитку  
підприємництва Запорізької міської ради 


