
Додаток 1 
1. Заява подається до:  ГУ ДПС у Тернопільській області 1 9 0 0 

 
(найменування контролюючого органу, до якого подається заява) (код контролюючого 

органу, до якого 
подається заява) 

ЗАЯВА 
щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним 

 

2. Особа: юридична особа фізична особа – підприємець особа, відповідальна за ведення обліку 
спільної діяльності1 

 

 2.1. код за ЄДРПОУ 2 2 8 0 8 1 6 3 1 8 
+ 2.2. реєстраційний номер облікової картки платника податків 
 2.3. серія та номер паспорта2 
 2.4. податковий номер договору про спільну діяльність3           

 

3. Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця або найменування 
особи, відповідальної за ведення обліку спільної діяльності: 

Фізична особа- ШИРОКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 
 

3.1. Реквізити договору про спільну діяльність:4 
 

 

4. Місцезнаходження (місце проживання) заявника: 
Україна, 48012,Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул.Шевченка 120 

 

5. Контактний телефон: 5 5 5 5 3 1     
 

6. Орган ДПС за основним місцем обліку:      
 (найменування контролюючого органу, за основним місцем 

обліку) 
(код контролюючого 
органу) 

7. Код та назва виду діяльності: 
  .    

(Код КВЕД) (назва КВЕД) 
 

8. Дія:  9. Номер ліцензії:5 

 8.1. Видача ліцензії  19180314201900071 
 8.2. Внесення чергового платежу (щорічна сплата за ліцензію)   
 8.3. Переоформлення ліцензії   
+ 8.4. Видача дубліката ліцензії   
 8.5. Анулювання ліцензії   

 

10. Адреса місця роздрібної торгівлі пальним: 

Україна, 48012,Тернопільська область, Бучацький район, м.Бучач, вул.Шевченка 120  
 

10.1. Код органу ДПС 
за місцем торгівлі: 

 10.2. Код за КОАТУУ 
(код населеного пункту за 
місцем торгівлі): 

1 9 0 3  6 1 1 2 2 5 5 5 0 0 
 

11. Перелік реєстраторів розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі: 
11.1. Фіскальний 
номер РРО 

11.2. Код 
контролюючого 
органу, в якому 
зареєстровано 
РРО 

11.3. Дата 
реєстраційного 
посвідчення РРО 

11.4. Назва моделі 
(модифікації) 
РРО 

11.5. Заводський 
номер РРО 

11.6. Виробник 11.7. Дата 
виготовлення 
РРО 

+/
- 6 

300004447 1913 19.07.2020 Марія-303АІ ЗВ1990102545 Тов. «Завод 
резонанс» 

15.11.2018 

 

12. Інформація про внесення платежу за ліцензію: 
12.1. Код класифікації доходів 
бюджету: 

12.2. Сума: 12.3. Номер платіжного документу: 12.4. дата: 
(дд.мм.рррр) 

+/- 6 22013300 780,00 188 02.10 
2019 

13. Пакет документів, визначений Законом № 481, додається:  
 № п/п Реквізити документів (назва, дата, №) та назви відповідних реєстрів у разі їх наявності у відкритих 

державних реєстрах  
додати файл (.рdf)

 8
 

+/- 6   +/-
7
 

 
 

14.       Ознайомлений з вимогами законодавства у сфері ліцензування та здійснення контролю за обігом пального. 
 

15. Отримати ліцензію (документ) на провадження діяльності у паперовому вигляді:  + так 
 ні 

16.   Підтверджую достовірність інформації зазначеній в заяві та доданих документах (відповідальність за 
достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник). 
 

17. Підписант: 
Керівник підприємства/фізична особа – підприємець/ уповноважена особа по договору про 
спільну діяльність 

Широкий В.П. 



____________ 
 

1 відмітка проставляється у разі, якщо суб’єкт господарювання отримує ліцензію, як особа, відповідальна за ведення обліку 
спільної діяльності. Крім цього у п. 2 необхідно додатково проставити відмітку стосовно особи, а саме: «юридична особа» 
або «фізична особа – підприємець»; 

2 п. 2.3. «серія та номер паспорта» для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в 
паспорті; 

3 п. 2.4. «податковий номер договору про спільну діяльність» заповнюється у разі проставляння у п. 2 відмітки «особа, 
відповідальна за ведення обліку спільної діяльності»; 

4 п. 3.1. «Реквізити договору про спільну діяльність:» заповнюється у разі проставляння у п. 2 відмітки «особа, відповідальна 
за ведення обліку спільної діяльності»; 

5 п. 9 «Номер ліцензії заповнюється у разі  внесення чергового платежу, переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії, 
анулювання ліцензії; 

6 Додання необхідної кількості строк: 

- у п. 11.1 - п. 11.7 для можливості додання необхідної кількості РРО, які знаходяться у місці торгівлі; 
- у п. 12.1 - п. 12.4 у разі здійснення сплати за ліцензію більше ніж одним платіжним дорученням; 
- у п. 13 для можливості додання необхідної кількості сканованих копій документів; 

7 Додатки .рdf  

8 Копії таких документів не подаються у разі їх наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів 
та назви відповідних реєстрів зазначено в заяві на видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним. 


