ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
ДФС у Чернівецькій області
від 07.05.2019 № 313

Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі
сидром та перрі (без додання спирту)
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса веб-сайту
Місця прийому суб’єктів
звернень

Головне управління ДФС у Чернівецькій області
вул. Героїв Майдану,200А, м. Чернівці,
тел. (0372) 545643, 512656
cv.sfs.gov.ua

Центри обслуговування платників ГУ ДФС у Чернівецькій області:
м. Вижниця, вул. Буковинська,14, (03730)21792
смт. Путила, вул. Федьковича, 35, (03738) 22274
смт. Кельменці Чернівецька область, вул. Бесарабська, 49, (03732) 2-16-05
м. Хотин, вул. Свято-Покровська, 11-А, (03731) 21689
м. Кіцмань, вул. Українська, 4, (03736) 22499, 23746
м. Заставна, вул. Бажанського 16, (03737) 31738
м. Новоселиця, вул. Центральна,108, (03733) 50078
м. Герца, Герцаївського р-ну Чернівецької області, вул. Центральна,41,
(03740) 21916
м. Сокиряни, вул. Перемоги,10, (03739)22212
м. Новодністровськ, м.р.Сонячний, Дитяча установа «Теремок»,
(03741) 3-23-72
м. Сторожинець, вул. Лопуляка, 8, (03735) 21709
смт.Глибока, вул.Т.Шевченка,1, Чернівецька область, (03734) 24482
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, (0372)512656
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 на обід: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
Субота, неділя - вихідний.
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 плодового,
надання адміністративної
алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
послуги
Умови (підстави) отримання Зміни відомостей, зазначених у виданій ліцензії (за винятком змін, пов’язаних
адміністративної послуги
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
Безоплатно
адміністративної послуги
Строк надання
3 робочі дні
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови Відсутні
у наданні адміністративної

2

послуги
Результат надання
адміністративної послуги
Способи отримання
результату

Довідкова інформація

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

