
Додаток 1 

Перелік виробників тютюнових виробів

Company name  

  Вид 
діяльності/Type 

of  entities's 
activity

Production 
license / 
Наявність і 
дата видачі 
ліцензії на 
виробництво

Зареестроване 
Обладнання/registered 

equipment Місцезнаходження 
обладнання / 
location of 
Equipment 

Wholesale 
trade license 

/  діюча 
ліцензія на 

оптову 
торгівлю 

тютюновими 
виробами

Wholesale 
storage/ 

наявність 
інформації 

про  склад у  
державному 

реєстрі 
місць 

зберігання

MRP  
declaration / 
Інформація 

про 
максимальні 

роздрібні 
ціни 

виробників

ПАТ "ДЖЕЙ ТІ 
ІНТЕРНЕШНЛ 

УКРАЇНА"

Міжнародний 
виробник 10.04.16

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

Кременчук Наявна Наявна Наявна

ПрАТ "А/Т 
ТЮТЮНОВА 

КОМПАНІЯ " В.А.Т.-
ПРИЛУКИ"

Міжнародний 
виробник 21.03.16

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

Прилуки Наявна Наявна Наявна

ПрАТ "ФІЛІП 
МОРРІС УКРАЇНА"

Міжнародний 
виробник 30.05.16

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

Харьків Наявна Наявна Наявна

ПрАТ "Імперіал 
тобакко продакшн 

Україна"

Міжнародний 
виробник 07.05.16

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

Київ Наявна Наявна Наявна



обладнання для 
виробництва сигарет

ТОВ "Винниківська 
тютюнова фабрика"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

07.06.19

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет. 
Також є орендоване 
обладнання проте 

незрозуміло яке саме і 
де його 

місцезнаходження 

м. Винники,                   
вул. Шевченка,                  

буд. 1 Д
Наявна Наявна Наявна

ТОВ 
"ФЕРМЕНТАЦІЙНИЙ 

ЗАВОД «ТОБАКО"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

02.02.21

Є орендоване 
обладнання проте 

незрозуміло яке саме і 
де його 

місцезнаходження 

юридична адреса: 
м. Винники, вул. 

Шевченка,                  
буд. 1 Д

Відсутня Відсутня Відсутня

ТОВ 
"Ферментаційний 

завод № 1"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

12.12.16

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

м. Винники,                   
вул. Шевченка,                  

буд. 1 Д
Відсутня Відсутня Відсутня



ТОВ "Л.Т.Ф."

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

09.01.19

Є орендоване 
обладнання проте 

незрозуміло яке саме і 
де його 

місцезнаходження 

м. Винники,                   
вул. Шевченка,                  

буд. 1 Д
Відсутня Наявна Відсутня

ТОВ "Марвел 
Інтернешнл 

Тобакко Груп"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

09.11.16

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет. 
Також є орендоване 
обладнання проте 

незрозуміло яке саме і 
де його 

місцезнаходження 

м. Винники,                   
вул. Шевченка,                  

буд. 1 Д
Наявна Наявна Наявна

ТОВ "Глобал Тобако 
Інтернешнл"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

06.10.16

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

м. Луцьк, вул. 
Вахтангова, буд. 

12-А
Відсутня Наявна Наявна

ТОВ "ДАНА-АС"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

22.01.20

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет. 
Також є орендоване 
обладнання проте 

незрозуміло яке саме і 

м. 
Дніпропетровськ, 

вул. Героїв 
Сталінграда, 122

Відсутня Відсутня Наявна



де його 
місцезнаходження 

ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ 
ТЮТЮНОВЕ 

ВИРОБНИЦТВО"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

17.05.18

ОРЕНДА!  
різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

смт Гоща,                                 
вул. Шевченка,                    

буд. 69
Наявна Наявна Наявна

ТОВ «КОМПАНІЯ 
«ПІВДЕННА 
ТЮТЮНОВА 
КОМПАНІЯ»

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

20.05.20 обладнання для 
обробки тютюну

 Овідіопольский р-
н,                     с. 

Лиманка,                   
вул. Степова,                   

буд. 5

Відсутня Наявна Відсутня

ТОВ "ПОТЕСТАС"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

09.06.20
обладнання для 

виробництва сигарет 
без фільтра

Ужгородський р-н,                
с. Розівка,                                     

вул. Трудова,                 
буд. 2 А    

Відсутня Відсутня Відсутня

ТОВ "Імперія. 
Табак.ЛТД"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 

09.10.18  обладнання для 
виробництва сигарет

смт Любашівка,                 
вул. Лермонтова,  

буд. 13
Наявна Наявна Відсутня



зареєстроване 
обладнання                              

ТОВ "КРЕМІНЬ 
ТАБАКО"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

21.02.20
обладнання для 

виробництва сигарет 
без фільтра

м. Кременчук,                      
вул. 

Профспілкова,              
буд. 1

Наявна Наявна Наявна

ТОВ "Юнайтед 
Табако"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

30.05.17

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

м. Жовті Води,                                               
вул.  Гагаріна,                   

буд. 40-34 
Наявна Наявна Наявна

ТОВ  "ЕКСТО 
ХОЛДИНГ"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів та 

наявне 
зареєстроване 

обладнання                              

12.02.21

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

м. Чернівці,      
вул. 

Севастопольська, 
буд. 50 Б  

Відсутня Відсутня Відсутня

ТОВ «ПРОЕКТ-17»
 Тільки 

зареєстроване 
обладнання  

Відсутня обладнання для 
обробки тютюну

 с. Розівка,                                     
вул. Трудова,                 

буд. 2 А    
Відсутня Відсутня Відсутня



Українсько-
польське ТОВ 

«КАРАВЕЛЛА ЛТД»

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня обладнання для 

обробки тютюну

м. Дніпро,               
вул. Байкальська,                

буд. 6-А
Відсутня Відсутня Відсутня

ТОВ «ОХТИРСЬКА 
ТЮТЮНОВА 
КОМПАНІЯ»

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня обладнання для 

обробки тютюну 

  м. Охтирка,                                 
пров. 

Кириківський,                   
буд.  31   

Відсутня Відсутня Наявна

ТОВ «ВАН ЛІФ 
НЕЙЧЕРАЛ ТАБАКО 

КОМПАНІ»       

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва папирос

Київська обл., 1-й 
км траси Кагарлик 
-Очеретино, буд. 2

Відсутня Відсутня Відсутня

ТOB "Вікторія Ленд"
 Тільки 

зареєстроване 
обладнання  

Відсутня  обладнання для 
виробництва сигарет

м. Київ,                        
вул. Радистів, 40 Відсутня Відсутня Наявна

ІП «ЗАХІДНА 
ІНДУСТРІАЛЬНА 

КОМПАНІЯ»

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

  м. Винники,               
вул. Шевченка,             

буд. 2
Відсутня Відсутня Відсутня

Приватне 
підприємство 

«ОМАКС»

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

 м. Дніпро,                     
проспект Богдана 
Хмельницького,               

буд. 122

Відсутня Наявна Відсутня

ТОВ «ПОЛІССЯ 
АГРО БІЗНЕС»

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

смт Гоща,                                 
вул. Шевченка,                    

буд. 69 /смт 
Калинівка,                

вул. Залізнична,              
буд. 158

Відсутня Відсутня Відсутня



ТОВ Оушен ЛТД 
 Тільки 

зареєстроване 
обладнання  

Відсутня обладнання для 
обробки тютюну 

 м. Борщів,                      
вул. Об’їзна,                   

буд. 3 
Відсутня Відсутня Відсутня

ТОВ  «ПАРТНЕР – 
ОВЕРСІЗ»

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня обладнання для 

обробки тютюну 

  м. Борщів,                      
вул. С. Бандери,                   

буд. 95  
Відсутня Відсутня Відсутня

ТOB «КОМПАНІЯ 
МЕНАТЕП»

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня

різноманітне 
обладнання, 
включаючи 

обладнання для 
виробництва сигарет

м. Чернівці,      
вул. 

Севастопольська, 
буд. 50 Б

Відсутня Відсутня Відсутня

ТОВ «Н-ТОРГ»
 Тільки 

зареєстроване 
обладнання  

Відсутня  обладнання для 
виробництва сигарет

м. Київ, бульвар 
Гавела Вацлава,               

буд. 6, 
(зареестрована    м. 

Луцьк,                       
вул. Винниченка,            
буд. 67 А, офіс 7)

Відсутня Відсутня Відсутня

«ПОДІЛЛЯ-
ТЮТЮН»   

 Тільки 
зареєстроване 

обладнання  
Відсутня

е орендоване 
обладнання проте 

незрозуміло яке саме і 
де його 

місцезнаходження

 с. Острів,                          
вул. Промислова,                       

буд. 5 Б
Відсутня Відсутня Відсутня

ТОВ "МАРШАЛЛ 
ФАЙНЕСТ ТОБАККО 

ЮКРЕЙН"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів за 
відсутності 

зареєстрованого 
обладнання           

30.06.20 обладнання відсутнє Жовті Води Відсутня Відсутня Відсутня



ТОВ "Біг Бос"

Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 
виробів за 
відсутності 

зареєстрованого 
обладнання           

16.11.20 обладнання відсутнє Киів Відсутня Наявна Відсутня

ТОВ «КОМПАНІЯ 
«КАФРУН»

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

15.04.20 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну Киевская область Наявна Наявна

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "Амарен"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

17.11.17 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Відсутня Відсутня

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "Маззадж"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

31.01.19 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Відсутня Відсутня

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "Ханібаджер"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

18.02.19 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Наявна Наявна

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "Фалькон-
Ізмаїл"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

11.04.19 обладнання для 
обробки тютюну

58007, 
Чернівецька обл., 

м. Чернівці, 
провулок 

Заводський 1-й, 
буд. 23

Наявна Наявна
суміші 

тютюнові 
для кальяну



ТОВ "Султан Табак"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

03.10.16 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Відсутня Відсутня

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "СЕРГУЛ 
КОМПАНІ"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

30.07.20 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Відсутня Наявна

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "НАШЕ ДІЛО 
ОК"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

18.09.20 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Відсутня Відсутня

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "Новатек 
Продакшн"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

21.01.20 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну

 

Наявна Відсутня
суміші 

тютюнові 
для кальяну

ТОВ "ГОЛДЕН 
ТАБАК"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

12.02.21 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Відсутня Відсутня

суміші 
тютюнові 

для кальяну

ТОВ "ІНТЕР 
ТОБАКО"

Ліцензія на 
виробництво 

сумішей 
тютюнових для 

кальяну  

17.12.20 виробництво суміші 
тютюнові для кальяну  Відсутня Наявна

суміші 
тютюнові 

для кальяну



Статус Тобакко
Виробництво на 
окупованих 
територіях Відсутня      

Донецкая табачная 
компания 

Виробництво на 
окупованих 
територіях Відсутня      

Луганская табачная 
фабрика 

Виробництво на 
окупованих 
територіях Відсутня      
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