ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
ДПС у Хмельницькій області
від 13.05.2021 № 251, із змінами
внесеними наказом ГУ ДПС у
Хмельницькій області
від 25.11.2021 № 496

Видача додатка до ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими
виробами
Найменування суб’єкта
Головне управління ДПС у Хмельницькій області
надання адміністративної
29001, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17
послуги, місцезнаходження,
тел. (0382) 701853, km.official@tax.gov.ua, http://km.tax.gov.ua
телефон, адреса електронної
пошти та вебсайта
Місця прийому суб’єктів м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17
звернень
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12
смт. Білогір’я, вул. Шевченка, 44
смт. Віньківці, вул. Соборної України, 7
м. Волочиськ, пл. Центральна, 3а
м. Городок, вул. Грушевського, 90
м. Деражня, вул. Грушевського, 6
м. Дунаївці, вул. Партизанська, 21
м. Ізяслав, вул. Незалежності, 43
м. Кам’янець – Подільський, вул. Огієнка, 74
м. Красилів, вул. Центральна, 38
смт. Летичів, вул. Юрія Савіцького, 16
смт. Нова Ушиця, пров. Український, 6А
м. Полонне, вул. Л.Українки, 114
м. Славута, вул. Козацька, 26
м. Старокостянтинів, вул. Героїв Небесної Сотні, 4
смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, 5А
смт. Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 25
смт. Чемерівці, вул. Центральна, 28
м. Шепетівка, вул. Островського, 4
смт. Ярмолинці, пл. 600-річчя Ярмолинець
м. Нетішин, вул. Шевченка, 1
Режим роботи
Понеділок – четвер: з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
П’ятниця: з 08 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перерва: з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.
Умови (підстави) отримання Звернення суб’єкта господарювання щодо здійснення оптової торгівлі
адміністративної послуги тютюновими виробами через філію, яка не є юридичною особою
Перелік документів,
Заява (довільної форми)
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а
також вимоги до них
Порядок та спосіб подання Заява подається до контролюючого органу за місцем реєстрації суб’єкта
документів, необхідних для господарювання в один із таких способів:
отримання адміністративної безпосередньо до контролюючого органу;
послуги
поштою;
засобами
інформаційно-телекомунікаційної
системи
"Електронний
кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ
"Листування з ДПС")
Платність надання
Безоплатно
адміністративної послуги

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

Акти законодавства, що
регулюють порядок та
умови надання
адміністративної послуги
Довідкова інформація

10 календарних днів
Відсутні

Додаток до ліцензії
Видається заявнику або уповноваженому представнику заявника (керівнику
чи іншій особі за довіреністю) при пред’явленні ним документа, що
посвідчує особу, в місці прийому суб’єктів звернень, зазначеному в заяві.
Якщо в заяві не зазначено бажане місце отримання додатка до ліцензії –
надсилається на адресу заявника поштою
Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що
використовуються в електронних сигаретах, та пального" (ст. 18)
Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що подається
для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні послуги"
розділу "Діяльність" субсайта суб’єкта надання адміністративної послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДПС можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "5" та натисніть "1"),
залишити повідомлення про можливі факти вчинення працівниками органів
ДПС корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших
порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним
номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2")

