
 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

№ 60 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної 

податкової служби України 

18.05.2021 № 517 

Надання витягу з Єдиного державного реєстру обладнання для 

промислового виробництва сигарет та цигарок 
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Державна податкова служба України 

04053, м. Київ, Львівська площа, 8 

272 62 55 

post@tax.gov.ua 

www.tax.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

м. Київ, пров. Киянівський, 2 (видача витягів) 

272 51 60, 590 27 34 

Режим роботи Понеділок – четвер: з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

П’ятниця: з 09 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. 

Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
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Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Запит (довільної форми). 

У запиті зазначаються критерії пошуку відомостей у Єдиному реєстрі 

обладнання (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи – суб’єкта господарювання; код за ЄДРПОУ, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта).  

Запит обов’язково має бути підписаний заявником із зазначенням дати 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Запит надсилається поштою, засобами інформаційно-телекомунікаційної 

системи "Електронний кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: 

cabinet.tax.gov.ua (розділ "Листування з ДПС"), або може бути поданий 

безпосередньо до Державної податкової служби України (скринька для 

кореспонденції знаходиться при вході до адміністративної будівлі ДПС за 

адресою: м. Київ, Львівська площа, 8) 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

2 робочі дні 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Відсутні 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Витяг з Єдиного державного реєстру обладнання для промислового 

виробництва сигарет та цигарок 

Способи отримання 

результату 

Надсилається запитувачу поштою. 

Видається у Державній податковій службі України керівнику або 

представнику запитувача (з документальним підтвердженням особи та її 

повноважень), у разі зазначення такого способу отримання у запиті 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP "Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв, тютюнових, рідин, що використовуються в 

                                                 
1
 На період встановлення карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" змінено 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. 

http://cabinet.tax.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
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адміністративної послуги електронних сигаретах, виробів та пального" (стаття 2
1
). 

Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру обладнання 

для промислового виробництва сигарет та цигарок, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 10, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 156/26601 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що подається 

для її отримання, розміщено у розділі "Адміністративні послуги" 

вебпорталу Державної податкової служби України. 

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") 
 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-15

