
Додаток 2 

до Порядку надання довідки про відсутність 

заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких 

покладено на контролюючі органи 

(пункт 3) 

 

ЗАЯВА 

про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи 

 

1. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява 

 

ГУ ДПС в Одеській області 
____________________________________________________________________ 

 

2. Інформація про платника: 
 

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер 

облікової картки платника податків
*
       225566448899______________ 

 

найменування / прізвище, ім’я,  

по батькові    Фізичної особи – підприємця Іванова Івана                                                        

                                                                       Івановича       
 

податкова адреса      66300, м. Подільськ, вул. Північна, буд. 38  кв. 1 
 

____________________________________________________________________ 
 

електронна адреса      KJH456@gmail.com___________    телефон      0673333333 

 
 

3. Довідку прошу надати відповідно до вимог: 

Закону України від 25.12.2015 року № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі» 

____________________________________________________________________ 
(назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття) 

 

4. Довідку буде подано до: Подільської міської  державної адміністрації 

____________________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку) 

 

5. Форма надання довідки: 

□ електронна □ паперова 
 

6. Станом на день звернення триває процес оскарження в адміністративному або 

судовому порядку суми грошового зобов’язання: 

□ так □ ні 

 

_________________________  ____________            І.І. Іванов 
(посада (для юридичних осіб))    (підпис)    (ініціали, прізвище) 

 

М.П. (за наявності) 

 
____________________________________ 

 
* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта). 

 

 



Нормативно-правові акти, якими передбачена необхідність отримання 

суб’єктом господарювання довідки про відсутність заборгованості з 

платежів з платежів, контроль за справлянням яких покладено на 

контролюючі органи 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам"; 

 Закон України від 25.12.2015 року № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі»; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 337 

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у 

внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 352 

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 736 "Про 

запровадження державних форвардних закупівель зерна";  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2013 року № 238 "Про 

затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з 

продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у 

статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи 

корпоратизації державних вугледобувних підприємств"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 "Про 

затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок 

бюджетних коштів"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 року № 715 

"Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних 

проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 756 

"Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації 

підприємств"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2013 року № 858 

"Деякі питання реалізації проекту "Село майбутнього" як складової 

національного проекту "Відроджене скотарство" - розроблення та реалізація 

програми розвитку скотарства"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 835 

"Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких 

надається державна підтримка"; 

 Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 692 "Про 

затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, 

анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі 

та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі", 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.06.2012 за № 1080/21392; 

 Наказ Державного агентства України з управління державними 

корпоративними правами та майном від 19.10.2012 № 326 "Про комісію та 

критерії відбору інвестиційних проектів"; 



 Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

21.11.2012 № 1327 "Про затвердження Порядку організації та проведення 

конкурсного відбору товарних бірж для закупівлі матеріальних цінностей до 

державного матеріального резерву", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 13.12.2012 за № 2070/22382; 

 Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 

27.09.2013 № 184 "Про затвердження Порядку погодження залучення 

державними підприємствами, що належать до сфери управління Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України, внутрішніх короткострокових 

(до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими 

зобов'язанням" 

 

 


