
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 

управління ДПС у 

Дніпропетровській області 

07.05.2021  № 477 

(у редакції наказу 

Головного 

управління ДПС у 

Дніпропетровській області 

 16.01.2023   № 25 ) 

Видача довідки про відсутність заборгованості з 

платежів, контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи 
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  

49087, м. Дніпро, пров. Універсальний, 12 

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. Шахтарської 

Слави , 30 

52600, Дніпропетровська обл., смт Васильківка, вул. Успішна, 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, 



2 

24А 

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ,  

пл. Олександра Поля, 2 

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 

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. Залужного Валерія, 7  

53500, Дніпропетровська обл., смт Томаківка,  вул. Лесі Українки, 14 

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 

Заява за формою згідно з додатком 2 до Порядку надання довідки про 

відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрованого 

у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554. 

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний 

нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність 

підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням 

найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого 

(якої) довідку буде подано платником 

 

Порядок та спосіб 

подання 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

 

Заява подається до контролюючого органу за основним місцем обліку 

платника в один із таких способів: 

поштою; 

безпосередньо до контролюючого органу; 

засобами інформаційно-комунікаційної системи "Електронний 

кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua 

Платність надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної 

послуги 

5 робочих днів 

Перелік підстав 

для відмови у 

наданні 

Наявність у платника за даними контролюючих органів податкового 

боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та/або іншої 

http://cabinet.tax.gov.ua/
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адміністративної 

послуги 

заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, 

реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи  

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи 

Способи 

отримання 

результату 

Довідка може бути отримана в один із таких способів: 

безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано заяву 

(видається особисто платнику (його законному чи уповноваженому 

представнику); 

засобами інформаційно-комунікаційної системи "Електронний 

кабінет" 

 

Акти 

законодавства, що 

регулюють 

порядок та умови 

надання 

адміністративної 

послуги 

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, 

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 

№ 733, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за 

№ 1102/32554 

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") 

 

 

 

   
 

   
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1102-18
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