
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

ДПС у Донецькій області 

від 02.08.2021 №  521 

(у редакції наказу Головного 

управління ДПС у Донецькій 

області від 19.08.2021 №545) 

Реєстрація платника податку на додану вартість  

Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Головне управління ДПС  у Донецькій області 

87515, Донецька область,  м. Маріуполь, 

вул. Італійська, 59, тел. (+38 099) 986-64-05, (+38 097) 258-59-12, 

е-mail: dn.official@tax.gov.ua, сайт: www.dn.tax.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

Приймання заяв, що подаються разом з документами для взяття на облік 

договорів про спільну діяльність та договорів управління майном у 

паперовому вигляді: 

м. Бахмут, вул. Василя Першина, 8 

м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, 125 

м. Торецьк, вул. Маяковського, 2-А 

м. Дружківка, вул. Соборна, 26 

м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 22 

м. Покровськ, вул. Європейська, 1 

м. Мирноград, вул. Центральна, 19 

м. Селидове, вул. Гоголя, 1 

м. Добропілля, пров. Європейський, 4 

смт Олександрівка, пл. Олександра Невського, 3 

м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, 93 

м. Маріуполь, просп. Металургів, 193 

м. Маріуполь, вул.130-ї Таганрозької дивізії, 114 

м. Слов’янськ, пл. Соборна, 3 

м. Лиман, вул. Пушкіна, 11-А  

м. Волноваха, вул. Менделєєва, 4 

смт Мангуш, просп. Миру, 75 

смт Нікольське, вул. Свободи, 128 

м. Курахове, вул. Пушкіна, 17 

м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16 

смт Велика Новосілка, вул. Центральна, 31 

Режим роботи Понеділок – четвер: з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

П'ятниця: з 8 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 

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за 

формою № 1-ПДВ згідно з додатком 1 до Положення про реєстрацію 

платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України  17.11.2014 за № 1456/26233. 

Новостворені суб’єкти господарювання під час державної реєстрації 

створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи – 

підприємця можуть заявити своє бажання добровільно зареєструватись 

платником податку на додану вартість у Заяві щодо державної реєстрації 

фізичної особи – підприємця (форма 1) або Заяві щодо державної реєстрації 

юридичної особи (крім громадських формувань і органів влади) (форма 2), 

форми яких затверджені наказом Міністерства юстиції України 
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від 18.11.2016 № 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 

від 19.05.2020 № 1716/5) 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість подається до 

контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) 

платника засобами інформаційно-телекомунікаційної системи 

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

cabinet.tax.gov.ua або інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдине 

вікно подання електронної звітності". 

Особа, відповідальна за утримання та внесення податку на додану 

вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або 

договору управління майном, подає реєстраційну заяву платника податку 

на додану вартість за формою № 1-ПДВ одночасно із документами для 

взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління 

майном згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011  

№ 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за 

№ 1562/20300. 

Заява щодо державної реєстрації суб’єкта господарювання з позначкою 

про реєстрацію платником податку на додану вартість подається 

державному реєстратору. Відомості із заяви щодо державної реєстрації 

суб’єкта господарювання одночасно з відомостями з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань передаються до контролюючих органів у порядку, 

встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

3 робочі дні*  

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1. Особа не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 

статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V 

Податкового кодексу України. 

2. Існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно 

зі статтею 184 розділу V Податкового кодексу України. 

3. При поданні реєстраційної заяви чи визначенні бажаного 

(запланованого) дня реєстрації не дотримано порядок та строки (терміни), 

встановлені пунктами 183.1, 183.3 – 183.7 статті 183 розділу V Податкового 

кодексу України 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Внесення до реєстру платників податку на додану вартість запису про 

реєстрацію особи платником податку на додану вартість 

Способи отримання 

результату 

Відомості, що містяться у реєстрі платників податку на додану вартість, 

надаються шляхом: 

оприлюднення в режимі реального часу даних з реєстру платників 

податку на додану вартість на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) для 

безоплатного доступу засобами інформаційно-телекомунікаційної системи 

"Електронний кабінет" режим "Реєстри. Дані реєстру платників ПДВ" за 

адресою (http://cabinet.tax.gov.ua/registers); 

надання витягу з реєстру платників податку на додану вартість 

(надається за окремим запитом) 

                                                 
*
 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. 
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Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

Податковий кодекс України (ст.183 розділу V). 

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України  17.11.2014 за № 1456/26233 

(розділ ІІІ) 

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/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14#Text
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