
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного управління 
ДПС у м. Києві 
17.05.2021 № 507  
(у редакції наказу Головного 
управління ДПС у м. Києві 
від 07.12.2021 № 932) 

Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) 

відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за 
серією та номером паспорта 

Найменування суб’єкта 
надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 
телефон, адреса електронної 

пошти та вебсайта 

Головне управління ДПС у м. Києві 
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19,  

тел. (044) 454-70-87 
kyiv.official@tax.gov.ua 

kyiv.tax.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 
звернень 

м. Київ,  вул. Жилянська, 23 
м. Київ, вул. Кошиця, 3 
м. Київ, вул. Закревського, 41  
м. Київ, бульвар Верховної Ради, 24-Б  
м. Київ,  просп. Героїв Сталінграда, 58  
м. Київ, вул. Лєскова, 4  
м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід з вул. Котельникова, 14)  
м. Київ, вул. Смілянська, 6  
м. Київ, вул. Політехнічна, 5а 
м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 

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. 

Обідня перерва: 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. 
Субота, неділя: вихідні дні 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

1. Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання 
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків за формою № 1П (додаток 8 до Положення про 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 
податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 29.09.2017 № 822, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
25.10.2017 за № 1306/31174 (далі – Положення)/заява про внесення змін до 
окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 
щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта 
за формою № 5ДРП (додаток 13 до Положення) (далі – 
Повідомлення/Заява). 
Документи повинні бути викладені українською мовою та не містити 
виправлень. 
2. Паспорт громадянина України у формі книжечки (після пред’явлення 
повертається) 

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 

послуги 

Фізична особа подає документи до контролюючого органу за своєю 
податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого 
контролюючого органу у разі, якщо фізична особа перебуває за межами 
населеного пункту проживання. 
Документи подаються особисто 

Платність надання 
адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 
адміністративної послуги 

3 робочі дні 
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Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 

послуги 

Виявлення недостовірних даних або помилок у поданому 
Повідомленні/Заяві 

Результат надання 
адміністративної послуги 

Внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки відмітки про 
наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером 
паспорта 

Способи отримання 
результату 

Безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано 
Повідомлення/Заяву 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови надання 
адміністративної послуги 

Податковий кодекс України (ст.ст. 63, 70). 
Закон України від 01 червня 2010 року № 2297-VI "Про захист 
персональних даних".  
Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI "Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". 
Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою 
Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 
"Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 
визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України". 
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 25.10.2017 за № 1306/31174 (розділи VIII, IX) 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок 
Повідомлення/Заяви 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") 
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