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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної 

податкової служби України 

18.05.2021 № 517 

Видача ліцензії на виробництво тютюнових виробів 
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 ліцензій) 

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. 

Умови (підстави) отримання 

адміністративної послуги 

Ліцензія видається суб’єктам господарювання  (у тому числі іноземним 

суб'єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні 

представництва), які мають повний технологічний цикл виробництва 

тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні 

цехи. 

Ліцензія видається після проведення атестації суб’єкта господарювання 

(виробничих цехів, дільниць, лабораторій та інших структурних 

підрозділів, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом 

тютюнових виробів) на відповідність вимогам, що встановлені чинними 

законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров’я 

людей, охорони навколишнього природного середовища, повного 

технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, а також 

відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява (довільної форми). 

2. Копії засновницьких документів. 

3. Атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, 

уповноваженим відповідно до законодавства. 

4. Договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у 

разі відсутності власної акредитованої лабораторії). 

5. Документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію (копія 

платіжного доручення з відміткою банку про сплату, інший документ або 

інформація (реквізити платежу) про внесення річної плати за ліцензію у 

будь-якій формі). 

У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж 

заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують 

його право на використання відповідного об’єкта. 

Документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених 

нотаріально або органом, який видав оригінал документа, або посадовою 

особою органу ліцензування 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява надсилається поштою, засобами інформаційно-комунікаційної 

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

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

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 

Платно 

http://cabinet.tax.gov.ua/
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Розмір та порядок внесення 

плати 
Річна плата за ліцензію становить 780 гривень. 

Плата за ліцензії справляється щорічно і зараховується до місцевих 

бюджетів за місцем здійснення діяльності. 

Інформацію про розрахункові рахунки для внесення плати (код бюджетної 

класифікації 22010500) розміщено на стендах, облаштованих у головних 

управліннях ДПС, у тому числі в державних податкових інспекціях 

головних управлінь ДПС, та на офіційному вебпорталі ДПС у розділі 

"Бюджетні рахунки" 

Строк надання 

адміністративної послуги 

30 календарних днів 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Відсутність документів, необхідних для отримання ліцензії 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Ліцензія на виробництво тютюнових виробів 

Способи отримання 

результату 

Видається у Державній податковій службі України заявнику або 

уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за 

довіреністю) при пред’явленні документа, що посвідчує особу 

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" (статті 3, 4 та 8). 

Бюджетний кодекс України (статті 64 та 66). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1113 

"Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення 

процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з 

використанням програмного продукту "check" 

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