
 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №10 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ГУ ДПС у 
Тернопільській області 
від 31.10.2019 №476 
(із змінами від 15.09.2020 
№1485) 

Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – 
підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і 

фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність 
Найменування суб’єкта 

надання адміністративної 
послуги, 

місцезнаходження, 
телефон, адреса веб-сайту 

Головне управління ДПС у Тернопільській області 
46003 м. Тернопіль, вул. Білецька,1,  

тел. 0 352 434 642,  
субсайт: https://tr.tax.gov.ua/ 

Місця прийому суб’єктів 
звернень 

Центри обслуговування платників: 
 

Бережанська ДПІ – м. Бережани,  
вул. Шевченка, 15, тел. 0 3548 239 12; 

 
Борщівська ДПІ – м. Борщів,  

вул. Ярослава Кондри, 5, тел. 0 3541 212 58; 
 

Бучацька ДПІ – м. Бучач, 
 вул. Галицька, 11, тел. 0 3544 217 09; 

 
Гусятинська ДПІ  – смт  Гусятин,  

вул. Суходільська, 2а, тел. 0 3557 216 88; 
 

Заліщицька ДПІ – м. Заліщики,  
вул. Ст. Бандери, 15 б, тел. 0 3554 229 16. 

 
Збаразька ДПІ– м. Збараж,  

вул. Б.Хмельницького, 1, тел. 0 3550 211 20; 
 

Зборівська ДПІ – м. Зборів,  
вул. Б.Хмельницького, 42, тел. 0 3540 218 89; 

 
Козівська ДПІ– смт. Козова,  

вул. Грушевського, 48, тел. 0 3547 213 45; 
 

Кременецька ДПІ – м. Кременець, 
 вул. У.Самчука, 6, тел. 0 3546 237 91; 

 
Лановецька ДПІ – м. Ланівці,  

вул. Незалежності, 19а, тел. 0 3549 220 85; 
 

Монастириська ДПІ– м. Монастириськ,  
вул. Шевченка,19, тел. 0 3555 219 95; 

 
Підволочиська ДПІ – смт  Підволочиськ,  

вул. Зелена, 1, тел. 0 3543 212 76; 
 

Підгаєцька ДПІ – м. Підгайці,  
майдан Незалежності, 10/3, тел. 0 3542 211 23. 

 
Теребовлянська ДПІ – м. Теребовля,  

вул. Т. Шевченка, 26, тел. 0 3551 223 67; 
 

Тернопільська ДПІ – м. Тернопіль,  
вул. Білецька,1, тел. 0 352 434 610; 

 
Чортківська ДПІ – м. Чортків,  

вул. Шевченка, 23, тел. 0 3552 224 05; 
 

Шумська ДПІ – м. Шумськ,  
вул. Українська, 57, тел. 0 3558 211 43. 

 

https://tr.tax.gov.ua/
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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. 
Обідня перерва: 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв. 

Субота і неділя: вихідний 
 

На період дії карантину 

Понеділок - четвер: з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 

П’ятниця: з 8 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. 
Обідня перерва: 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. 

Субота і неділя: вихідний 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови надання 
адміністративної послуги 

Податковий кодекс України. 
Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 № 481 "Про 
затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні 
особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, 
і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку 
її ведення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за 
№ 1686/2421 (далі – наказ) 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Книга обліку доходів і витрат за формою, затвердженою наказом. 
Книга має бути прошнурованою та пронумерованою.  
На її титульному аркуші має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові 
платника податків, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер та дата свідоцтва про 
право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності) 

Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги 

Книга подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку 
через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного управління 
ДПС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах відокремлених 
підрозділів головних управлінь ДПС в областях 

Платність надання 
адміністративної послуги 

Безоплатно 

Строк надання 
адміністративної послуги 

1 робочий день 
 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутні 

Результат надання 
адміністративної послуги 

Зареєстрована книга 

Способи отримання 
результату 

Безпосередньо в державній податковій інспекції, через яку подано книгу 

Довідкова інформація Інформаційну картка адміністративної послуги 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) 
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