
ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 

на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі 

 (без додання спирту) 

  

(ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ) 

 

ГУ ДПС у Кіровоградській області 

 

Фізичної особи-підприємця  

Коваль Ольга Миколаївна  

(реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  

1234567890)  
 
 

Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район,  

смт. Вільне, вул. Центральна, 1 

моб. тел. (066) 111-00-11 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу видати ліцензію на право роздрібної торгівлі сидром та перрі 

(без додання спирту) за адресою місця торгівлі: Новоукраїнський район,                             

м. Новоукраїнка, вул. Попова, 178 (магазин «Удача») терміном дії: з  

15.05.2019 по 14.05.2020 

та внести у Додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями наступну інформацію про перелік реєстраторів 

розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які 

знаходяться у місці торгівлі: 

Модель: Екселліо. 

Модифікація: FPU-50. 

Заводський номер: ИЛ00000002. 

Виробник: «Датекс» ООД. 

Дата виготовлення: 10.03.2014р. 

Реєстраційний номер посвідчення реєстратора розрахункових операцій 

(книги обліку розрахункових операцій), який знаходяться у місці торгівлі:                          

№ 1410000001 від 25.05.2015р., видане Новоукраїнською ДПІ. 

Ліцензію бажаю отримати нарочно в ГУ ДПС у Кіровоградській області. 

 

 

                  Коваль О. М.                                                              
  (підпис та печатка у разі наявності) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМІРНИЙ ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ 

на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі 

 (без додання спирту) 

 

(ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ) 

 

ГУ ДПС у Кіровоградській області 

 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «МРІЯ» 

(код за ЄДРПОУ 12345678)  

в особі директора  

Іванова Сергія Леонідовича 

 

Юридична адреса:  

Кіровоградська область, 

Новоукраїнський район,  

м. Новоукраїнка, вул. Центральна, 1 

тел. 11-00-11 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу видати ліцензію на право роздрібної торгівлі сидром та перрі 

(без додання спирту) за адресою місця торгівлі: м. Новоукраїнка,                     

вул. Попова, 178 (магазин «Аллая»)  терміном дії: з  15.05.2019 по 14.05.2020 

та внести у Додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями наступну інформацію про перелік реєстраторів 

розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які 

знаходяться у місці торгівлі: 

Модель: Екселліо. 

Модифікація: FPU-50. 

Заводський номер: ИЛ00000002. 

Виробник: «Датекс» ООД. 

Дата виготовлення: 12.01.2015р. 

Реєстраційний номер посвідчення реєстратора розрахункових операцій 

(книги обліку розрахункових операцій): № 1410000001 від 25.05.2015р., 

видане Новоукраїнською ДПІ. 

 

Ліцензію бажаю отримати нарочно в ГУ ДПС у Кіровоградській області. 

 

Директор ТОВ «Мрія»                _______                           Іванов С.І. 
                                                                                                       (підпис) 

 
МП 

 
 
 


