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Державна податкова служба України


Головне управління ДПС у Дніпропетровській області
49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд.17-А
тел.: 056-374-31-22



Інформація про пункти обслуговування КН ЕДП ІДД ДПС 
у Дніпропетровській області
         




03 вересня 2020 року

вересня 2018 року року



Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що для отримання кваліфікованого електронного підпису громадяни та суб’єкти господарювання регіону мають можливість звернутись до пунктів обслуговування Кваліфікованого надавача ЕДП Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (КН ЕДП ІДД ДПС) у Дніпропетровської області, що розміщені за наступними адресами та працюють за режимом:

м. Дніпро
Пункт працює за попереднім записом. Телефон для запису та консультацій:(0562)36-96-59
м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 95а, ЦОП, зала 3, каб. 9, 10

Реєстрація       пн – чт     з 10:00 год. до 17:00 год.

користувачів:  пт             з 10:00 год. до 15:45 год.

 

обідня перерва:              з 12:00 год. до 12:45 год.




Пункт працює за попереднім записом. Телефон для запису та консультацій:(0562)36-96-59
м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, буд. 25, вікна № 21, № 22
Реєстрація       пн – чт     з 10:00 год. до 17:00 год.

користувачів:  пт             з 10:00 год. до 15:45 год.

 

обідня перерва:              з 12:00 год. до 12:45 год.




м. Кривий Ріг
м. Кривий Ріг, просп. Героїв-підпільників, буд. 42 ,каб. 112а
Реєстрація       пн – чт     з 10:00 год. до 17:00 год.

користувачів:  пт             з 10:00 год. до 15:45 год.

 

обідня перерва:              з 12:00 год. до 12:45 год.




З актуальною інформацією щодо роботи пунктів обслуговування можна ознайомитись на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДПС за посиланням https://acskidd.gov.ua/etrusted-services
Офіційний вебпортал Державної податкової служби України: tax.gov.ua
Інформаційно-довідковий департамент ДПС України: 0-800-501-007
«Гаряча лінія» ДПС України «Пульс»: 0-800-501-007 (напрямок  «4»)
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг: 0-800-501-007 (напрямок «2»)


