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Анулювання ліцензії на право оптової торгівлі пальним 

Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

 

Режим роботи  

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 контролюючого органу за місцем торгівлі суб’єкта 

господарювання в один із таких способів: 

безпосередньо до контролюючого органу; 

поштою; 

засобами інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний 

кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (розділ 

"Листування з ДПС") 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

30 календарних днів 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Відсутні 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Розпорядження про анулювання ліцензії 

Способи отримання 

результату 

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 розпорядження про 

анулювання ліцензії, – надсилається на адресу заявника поштою 

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, тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, та пального" (ст. 15) 

Довідкова інформація 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") 
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