
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №24 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ГУ ДПС у 
Запорізькій області 
від 13.12.2019 №1059    

Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі 
сидром та перрі (без додання спирту) 

Найменування суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 
телефон, адреса веб-сайту 

ГУ ДПС у Запорізькій області 
69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 

(061) 219-06-04, 219-05-16 
www.zp.tax.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 
звернень 

Головне управління ДПС у Запорізькій області 
Приймання документів: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 

Видача документів: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 174А 
(061) 224-67-40 

 
Центри обслуговування платників, створені в  державних податкових 
інспекціях територіальних управлінь ГУ ДПС у Запорізькій області: 

м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34, (061) 212-44-87 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, б.14, (061) 227-06-62 

м. Бердянськ, пр. Праці, 20, (06153) 3-84-06 
м. Приморськ, вул. Соборна, 63, (06137) 7-35-14 

м. Пологи, вул. І.Чеберка, 9, (06165) 2-37-80 
м. Оріхів, вул. Запорізька, 36, (06141) 4-36-32 

м. Гуляйполе, вул. Спартаківська, буд. 9, (06141) 4-36-32 
м. Токмак, вул. Дружби, 230, (06178) 2-26-65 

смт. Чернігівка,  вул. Українська, 14, (06140) 9-17-58 
м. Василівка, бульвар Центральний, 9, (06175) 7-31-01 
м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, (0619) 42-65-21 
смт. Веселе, вул. Центральна, буд. 202, (06136) 2-14-06 

смт. Якимівка, вул. Центральна, буд. 70, (06131) 9-12-27 
смт. Приазовське, вул. Покровська, буд. 24, (06131) 9-12-27 

м. Енергодар, пр. Будівельників, 17, (06139) 6-04-15 
м. Вільнянськ, вул. Зої Космодем’янської, 2, (06143) 4-24-67 

смт. Новомиколаївка, вул. Івана Клевчука, 89, (06143) 4-24-67 
м. Запоріжжя, вул. Богдана Ступки, 8, (061) 212-40-29 

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. 

Субота, неділя – вихідний. 
Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 
надання адміністративної 

послуги 

Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". 
Бюджетний кодекс України 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява (довільної форми) 

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги 

Заява подається до головного управління ДПС за місцем торгівлі суб’єкта 
господарювання, місцем формування поїзда (приписки судна). 
Заява може бути подана безпосередньо до головного управління ДПС 
уповноваженою особою заявника, надіслана поштою або передана через 
центри обслуговування платників, створені в державних податкових 
інспекціях (далі – центр обслуговування платників) 

Платність надання Платно 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%25D0%25B2%25D1%2580
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/


2 
адміністративної послуги 

Розмір та порядок внесення 
плати 

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 780 гривень, яка 
відповідно до Бюджетного кодексу України зараховується до місцевих 
бюджетів за місцем здійснення діяльності. 
Інформацію про розрахункові рахунки для внесення плати (код 
бюджетної класифікації 22011100) розміщено: 
у місцях прийому суб’єктів звернень головними управліннями ДПС в 
областях та м. Києві та державними податковими інспекціями;  
на офіційному веб-порталі ДПС у розділі "Бюджетні рахунки" 

Строк надання 
адміністративної послуги 

3 робочі дні 

Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 

послуги 

Відсутні 

Результат надання 
адміністративної послуги 

Дублікат ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без 
додання  спирту) 

Способи отримання 
результату 

Видається у головному управлінні ДПС заявнику або уповноваженому 
представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) при 
пред’явленні ним 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 

Довідкова інформація 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) 

 

http://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

