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Наказ Головного управління 

ДПС у Харківській області 
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(зі змінами, внесеними наказом 

ГУ ДПС у Харківській області  
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Реєстрація платника податку на додану вартість  
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Головне управління ДПС у Харківській області 

61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 46 

тел. (057) 702 86 04  

kh.official@tax.gov.ua 

www.kh.tax.gov.ua  

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

м. Харків, вул. Пушкінська, 46 

м. Харків, пр-т Науки, 9  

м. Харків, вул. Петра Болбочана, 25  

м. Харків, вул. Чернишевська, 41  

м. Харків, вул. Бекетова, 1  

м. Харків, пров. Академіка Підгорного, 3  

м. Люботин, вул. Ушакова, 3-б  

м. Зміїв, вул. Адміністративна, 10-а  

м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 1-а  

м. Ізюм, вул. Покровська, 32  

м. Балаклія,  вул. Муканова, 63  

м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 8  

смт. Борова, вул. Центральна, 1  

м. Лозова, Мікрорайон3, буд. 5  

м. Первомайський, вул. Бугайченко, 25  

м. Куп’янськ, вул. Харківська, 99  

м. Вовчанськ, вул. Шевченка, 2  

смт. Великий Бурлук, вул. Паркова, 2  

м. Дергачі, вул. Садова, 10 

м. Богодухів, вул. Міліцейська, 2-а  

смт. Краснокутськ, вул. Миру, 152  

смт. Золочів, вул. Перемоги, 12  

м. Красноград, вул. Короленко, 85  

смт. Нова Водолага, вул. Воскресінська, 3 

м. Валки, вул. Пушкіна, 26 

смт. Зачепилівка, вул. Центральна,  23  

смт. Кегичівка, вул. Волошина, 38  

смт. Сахновщина, вул. Станіславського,  8 

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 

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 
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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 

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 

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

надання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (надається 

за окремим запитом) 

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

