
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного управління ДПС у 
Волинській області 07.05.2021 № 1360 (в 
редакції наказу ГУ ДПС у Волинській 

області від 25.11.2022 № 580) 

Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі 

тютюновими виробами 
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Головне управління ДПС у Волинській області 

43027 м. Луцьк, Київський майдан, 4 тел. 

(0332) 777145, E-mail: vl.official@tax.gov.ua 

https://vl.tax.gov.ua/ 

 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

м. Луцьк, Київський м-н, 4 тел.(0332) 777-190  

м. Ківерці, вул. Воїнів Інтернаціоналістів,1а, тел. (03365) 3-11-46  

м. Рожище, вул. Кондратюка,1, тел.(03368) 2-18-59  

м. Володимир, вул. Ковельська,63 тел. (03342) 2-27-44  
м. Нововолинськ, вул. Митрополита Шептицького, 18 тел/факс. (03344) 3-04-40  

смт. Іваничі, вул. Грушевського, 19, тел. (03372) 2-21-35  

м. Горохів, вул. Фещака,4, тел. (03379) 2-13-34  

м. Ковель, вул. Чубинського, 1, тел. (03352) 5-98-17  

м. Камінь-Каширський, вул. Волі,2, тел. (03357) 2-31-87  

смт. Ратне, вул. Центральна, 27, тел. (03366) 2-14-75  

смт. Стара Вижівка, площа Миру,4, тел. (03346) 2-13-30  

м. Любомль, вул. Незалежності,33, тел. (03377) 2-32-54  

смт. Турійськ, Майдан Центральний, 1, тел. (03363) 3-01-87  

смт. Маневичі, вул. Соборності, 32-б, тел. (03376) 2-22-52  

смт. Любешів, вул. Бондаренка, 33, тел. (03362) 2-11-21  

смт. Локачі, вул. Івана Франка,3, тел. (03374) 2-18-66  

cмт. Шацьк, вул. Шковороди, 7, тел. (03355) 2-00-95 

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. 

Вихідні: субота, неділя 

Умови (підстави) отримання 

адміністративної послуги 

Звернення суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб'єкта 

господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне 

представництво) щодо видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі 

тютюновими виробами в зазначеному ним місці торгівлі (місці реалізації 

товарів в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного 

розташування (без обмеження площі), обладнаному реєстраторами 

розрахункових операцій або де є книги обліку розрахункових операцій, в 

яких фіксується виручка від продажу тютюнових виробів) 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Заява (довільної форми). 

2. Документ, що підтверджує внесення плати за ліцензію (копія платіжного 

доручення з відміткою банку про сплату, інший документ або інформація 

(реквізити платежу) про внесення 1/4 частки річної плати за ліцензію у будь-

якій формі). 

У заяві зазначаються вид господарської діяльності, на провадження якого 

суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, 

який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має намір 

одержати ліцензію, адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів 

розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій 

(книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а 

також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, 

виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів 

розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), фіскальні 
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номери програмних реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у 

місці торгівлі, та дата початку їх обліку в контролюючих органах 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява подається до контролюючого органу за місцем торгівлі суб’єкта 

господарювання, місцем формування поїзда (приписки судна) в один із 

таких способів: 

безпосередньо до контролюючого органу; 

поштою (рекомендованим листом); 

засобами інформаційно-комунікаційної системи "Електронний кабінет", 

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

з ДПС") 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Платно 

Розмір та порядок внесення 

плати 

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами становить: 

на кожне місце торгівлі – 2 000 гривень, а на території сіл і селищ, за  

винятком тих, що знаходяться у межах території міст, – 250 гривень. 

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного  

підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які 

мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, – 2 000 гривень на кожне 

місце торгівлі. 

Плата за ліцензії справляється щоквартально рівними частками і 

зараховується до місцевих бюджетів за місцем здійснення діяльності. 

Інформацію про розрахункові рахунки для внесення плати (код бюджетної 

класифікації 22011100) розміщено: 

у місцях прийому суб’єктів звернень контролюючими органами;  

на вебпорталі ДПС у розділі "Бюджетні рахунки" 

Строк надання 

адміністративної послуги 

10 календарних днів 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Відсутність документів, необхідних для отримання ліцензії 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами 

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 ліцензії, – видається в 

місці прийому суб’єктів звернень, у якому подано заяву 

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). 

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 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 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 

http://cabinet.tax.gov.ua/
http://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/
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
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1113-2019-%D0%BF#Text
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порушень Закону України "Про запобігання корупції" можна за вказаним 

номером телефону (напрямок "5" та натисніть "2") 

 

 

 

   
 


