ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №26

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ГУ ДФС у Черкаській
області
від 27.05.2019 № 1071

Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі
тютюновими виробами
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса веб-сайту
Місця прийому суб’єктів
звернень

Головне управління ДФС у Черкаській області:
18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235
т. (0472) 33-91-02; ck.sfs.gov.ua

м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235
м. Сміла, вул. Незалежності, 76
м. Умань, пл. Соборності, 1А
м.Канів, вул. 206 Дивізії, 10А
м.Ватутіне, вул.Звенигородська, 12
м.Городище, вул.Миру,119
смт. Драбів, вул. Центральна, 83
м. Жашків, вул.Соборна, 60
м.Звенигородка, вул.Михайла Грушевського,142
м.Золотоноша, вул. Шевченка, 153
м.Корсунь-Шевченківський, вул.Ювілейна, 30
м.Кам’янка, вул. Декабристів, 2
смт. Катеринопіль, вул.В’ячеслава Чорновола, буд.1
смт.Лисянка, вул.Незалежності, 25
смт.Маньківка, вул.Шевченка, 24
м.Монастирище, вул.Соборна, буд.103
м.Тальне, вул.Соборна, буд.122
м.Христинівка, вул.Гонти, буд.2
м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 157
смт. Чорнобай, пров.О.Слинька, 3
м.Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 25
м.Шпола, вул.Соборна, 16
Режим роботи
Понеділок – четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
П'ятниця: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.
Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
Акти законодавства, що
Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP "Про державне
регулюють порядок та умови регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
надання адміністративної
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
послуги
Умови (підстави) отримання Зміни відомостей, зазначених у виданій ліцензії (за винятком змін,
адміністративної послуги
пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу
акціонерного товариства)
Перелік документів,
Заява (довільної форми).
необхідних для отримання Документи, що підтверджують зміну відомостей
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Порядок та спосіб подання Заява подається до головного управління ДФС за місцем торгівлі суб’єкта
документів, необхідних для господарювання, місцем формування поїзда (приписки судна).
отримання адміністративної Заява може бути подана безпосередньо до головного управління ДФС,
послуги
надіслана поштою або передана через центри обслуговування платників,
створені в державних податкових інспекціях
Платність надання
Безплатно
адміністративної послуги
Строк надання
3 робочі дні

2
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови
у наданні адміністративної
послуги
Результат надання
адміністративної послуги
Способи отримання
результату

Довідкова інформація

Відсутні

Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами
Видається у головному управлінні ДФС заявнику або уповноваженому
представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) при
пред'явленні документа, що посвідчує особу.
Може бути видано у центрі обслуговування платників у разі зазначення
такого місця отримання ліцензії у заяві.
Якщо в заяві, яку подано через центр обслуговування платників, не
зазначено бажане місце отримання ліцензії – видається у такому центрі
Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що
подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні
послуги"
розділу
"Діяльність"
веб-сайту
суб’єкта
надання
адміністративної послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність, можливі корупційні
правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних
посадових осіб суб’єкта надання адміністративної послуги можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "4", цілодобово,
безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

