
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №11 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ГУ ДФС у 

Миколаївській області  

від 23.05.2019 №1154  

Видача довідки про доходи 
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги, місцезнаходження, 

телефон, адреса веб-сайту 

Головне управління ДФС у Миколаївській області 

54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6,  

тел.(0512) 50-18-86 

www.mk.sfs.gov.ua 

Місця прийому суб’єктів 

звернень 

м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 24/2, (0512)37-90-03 

м. Миколаїв, вул. В’ячеслава Чорновола, 1/1, (0512) 23-41-87, 53-72-03  

м. Миколаїв, вул. Океанівська, 1-а, (0512) 64-02-07 

м. Миколаїв, вул.Торгова, 63-а, (0512) 64-48-53 

м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 50, (0512) 48-06-12  

м. Баштанка, вулиця Миколи  Аркаса, 2, (05158) 2-83-66 

м. Вознесенськ, пров. Бузьких козаків, № 6, (05134) 4-54-61 

м. Очаків,  вул. Старофортечна, 27, (05154)3-03-69  

м. Нова Одеса, вул. Центральна, 179, (05167)  2-11-80 

 м. Новий Буг,  вул. Гагаріна, 9/1, (05151) 9-28-51 

м. Первомайськ,  вул. Театральна, 18, (05161) 4-36-78 

м. Снігурівка, вулиця Центральна, буд.3/1, (05162) 3-30-11 

м. Южноукраїнськ,  вул. Енергобудівників, 5, (05136) 5-97-24 

смт. Арбузинка, вул. Центральна, 101, (05132 )3-02-35  

смт. Березанка,  вул. Центральна, 80, (05153) 2-16-48, 2-20-02  

 смт. Березнегувате, вул. 1-шого Травня, 85, тел. (05168) 9-10-49 

смт. Братське,  вул. Миру, 117, (05131) 9-19-92 

смт.Веселинове, вул.Мозолевського, 10, (05163)2-24-26  

смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 137а, (05135) 9-63-38 

смт. Доманівка, вул. Космонавтів, 5, (05152) 9-12-30  

смт. Єланець, вул. Паркова, 14/1, (05159) 99-17-82 

смт. Казанка, вулиця Миру, 198 А, (05164) 9-17-85 

смт. Криве Озеро, вул. 1 Травня, 9, (05133) 2-36-20 

Режим роботи Понеділок - четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. 

П'ятниця: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. 

Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги 

Податковий кодекс України 

Умови (підстави) отримання 

адміністративної послуги 

Подання декларації про майновий стан і доходи 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Заява (довільної форми) 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява подається до головного управління ДФС за основним місцем обліку 

в один із таких способів: 

поштою; 

через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного 

управління ДФС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах 

відокремлених підрозділів головних управлінь ДФС в областях; 

засобами інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний 

кабінет", вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua (сервіс 

http://www.mk.sfs.gov.ua/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://cabinet.sfs.gov.ua/
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"Листування") 

Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 

адміністративної послуги 

10 календарних днів 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Відсутні 

Результат надання 

адміністративної послуги 

Довідка про доходи 

Способи отримання 

результату 

Поштою або безпосередньо в державній податковій інспекції, через яку 

подано заяву, у разі зазначення такого способу отримання у заяві 

Довідкова інформація Інформаційну картку адміністративної послуги, зразок заяви, що 

подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні 

послуги" розділу "Діяльність" веб-сайту суб’єкта надання 

адміністративної послуги.  

Про неправомірні дії або бездіяльність, можливі корупційні 

правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних 

посадових осіб суб’єкта надання адміністративної послуги можна 

повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "4", цілодобово, 

безкоштовно зі стаціонарних телефонів) 
 
 


