
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

ДПС у Дніпропетровській 

області 

07.05.2021  № 477 

(у редакції наказу Головного 

управління ДПС у 

Дніпропетровській області 

10.08.2021  № 645) 

Внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання 
Найменування 

суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги, 

місцезнаходження, 

телефон, адреса 

електронної пошти 

та вебсайта 

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області  

49005, м. Дніпро,  вул. Сімферопольська, 17-А,  

ДРФО: (056) 374-31-20, ліцензії: (056) 374-31-12,  

сайт:dp.tax.gov.ua 

Місця прийому 

суб’єктів звернень 

49005, м. Дніпро,  вул. Сімферопольська, 17-А 

49047, м. Дніпро, вул. Театральна, 1А  

49061, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 25    

49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, 24  

49026, м. Дніпро, просп. Слобожанський, 95А 

49087, м. Дніпро, пров. Універсальний, 12 

52005, Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Теплична, 13 

51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,  

вул. Микити Головка, 30 

52500, Дніпропетровська область, м. Синельникове,  

вул. Воїнів -Афганців, 2А  

51100, Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул.Центральна, 46   

52400, Дніпропетровська обл., смт Солоне, вул. Гагаріна, 12А 

51413, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,  

вул. Верстатобудівників, 14А 

51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. І.Петрова, 9 

52325, Дніпропетровська обл., с. Варварівка, вул. Пристанційна, 4 

52800, Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Шкільна, 35 

52600, Дніпропетровська обл., смт Васильківка, вул. Партизанська, 150 

52900, Дніпропетровська обл., смт Межова, вул. Грушевського, 1 

52700, Дніпропетровська обл., смт Петропавлівка,  

вул. Героїв України, 62   

53600, Дніпропетровська обл., смт Покровське, вул. Дмитра 

Яворницького, 119 

51931, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Медична, 9 

51700, Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, бульв. Миру, 15  

52210, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 24А 

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ,  

пл. Олександра Поля, 2 
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52300, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Нагірна, 2  

51800, Дніпропетровська обл., смт Петриківка, вул. Гончара, 3А 

52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 116 

51000, Дніпропетровська обл., смт Царичанка,  

вул. 14-ї Гвардійської дивізії, 8 

50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4А 

53802, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Центральна, 63 

53700, Дніпропетровська обл., смт Широке, вул. Вишнева, 1 

50074, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  

просп. Героїв-підпільників, 42 

50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  

вул.  Кобилянського, 148А  

53100, Дніпропетровська область, смт Софіївка, вул.  Меліоративна, 3 

53210, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, просп. Трубників, 27 

53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Травнева, 11  

53300, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Горького, 7  

53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка,  вул. Лесі Українки, 41 

 

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. 

 

Перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява за формою згідно з додатком 2 до Порядку ведення Єдиного 

державного реєстру місць зберігання, затвердженого наказом Державної 

податкової адміністрації України від 28.05.2002 № 251, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за № 670/6958. 

2. Документ, що підтверджує право користування приміщенням. 

3. Копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, 

засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування. 

У заяві зазначається місцезнаходження місця зберігання алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб – 

найменування, місцезнаходження, код Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань; для фізичних осіб - підприємців – прізвище, ім’я, по 

батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 

 

Порядок та спосіб 

подання 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Для внесення до Єдиного реєстру місць зберігання роздрібних партій 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів заява подається до 

контролюючого органу за місцезнаходженням місця зберігання. 

Заява може бути подана безпосередньо до контролюючого органу, 

надіслана поштою або засобами інформаційно-телекомунікаційної 

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

cabinet.tax.gov.ua (розділ "Листування з ДПС"). 

Копія ліцензії заявником не подається, якщо у заяві зазначено її 

реквізити (отримується контролюючим органом без участі суб’єкта 

звернення на підставі відомостей поданих у заяві) 

Платність надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

http://cabinet.tax.gov.ua/
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Строк надання 

адміністративної 

послуги 

7 календарних днів
*
 

Перелік підстав 

для відмови у 

наданні 

адміністративної 

послуги 

Відсутність документів, необхідних для внесення місця зберігання до 

Єдиного державного реєстру місць зберігання 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру місць 

зберігання. 

Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру 

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, а у разі повідомлення заявником про бажаний 

спосіб отримання довідки поштою – надсилається на адресу заявника. 

Якщо в заяві не зазначено бажане місце отримання довідки (спосіб 

отримання довідки), – 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). 

Закон України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI "Про адміністративні 

послуги" (ст. 9) 

Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання, 

затверджений наказом Державної податкової адміністрації України 

від 28.05.2002 № 251, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

15.08.2002 за № 670/6958 

Довідкова 

інформація 

Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та 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") 

 

   

   
 

                                                 
*
 Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 17 березня 2020 року № 530-IX "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)" з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків надання 

адміністративних послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків 

продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення. 

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
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5203-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5203-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0670-02
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0670-02
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0670-02
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0670-02

