


У розділі 2.1. декларації також 

зазначається

Належність до 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПУБЛІЧНИХ ДІЯЧІВ –

виконують/виконували протягом 

останніх трьох років функції, зокрема:

міністрів, їх заступників, 

керівників ЦОВВ, їх заступників

керівників обласних терорганів,

держслужба – категрія «А»
У разі відсутності –

поле закривається





У розділах 2.1 та 2.2 декларації

також зазначаються

серія та номер паспорта 

громадянина України у вигляді: 

ПМ123456
або ID – картка

У разі відсутності –

поле закривається



У розділах 2.1 та 2.2 зазначається
Унікальний 

номер запису в  

Єдиному державному 

демографічному реєстрі 

декларанта та членів його сім’ї.

Він зазначається у біометричному

паспорті, ID-картці або 

іншому документі у вигляді:

ХХХХХХХХ-ХХХХХ.
У разі відсутності –

поле закривається



Паспорт громадянина України

Паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон

Дипломатичний паспорт України

Службовий паспорт України

Посвідчення особи моряка

Посвідчення члена екіпажу

Посвідчення особи на повернення в 

Україну

Тимчасове посвідчення громадянина

України

Документи, у яких зазначається УНЗР 











У суб'єкта декларування чи членів його 
сім’ї наявні об'єкти для декларування в 
цьому розділі

У суб'єкта декларування чи членів його 
сім]ї відсутні об'єкти для декларування 
в цьому розділі 

Декларуються 

1) об'єкти незавершеного будівництва;

2) об'єкти, не прийняті в експлуатацію;

3) об'єкти, право власності на які не 
зареєстроване в установленому законом порядку  

4. Об'єкти незавершеного будівництва   



Такі об'єкти декларуються, якщо вони:

належать суб'єкту декларування або 
членам його сім’ї на праві власності 
відповідно до ЦК України 

розташовані на земельних ділянках, що 
належать суб'єкту декларування або 
членам його сім’ї на праві приватної 
власності, у т.ч. спільна власність, або 
передані в оренду чи на іншому праві 
користування

повністю або частково побудовані з 
матеріалів чи за кошти суб'єкта 
декларування або членів його сім’ї 

4. Об'єкти незавершеного будівництва   



















Декларуються 

1) країна реєстрації головного офісу;

2) організаційно-правова форма;

3) адреса електронної пошти;

4) телефон;   5) факс;

6) особа, якої стосується;

7) найменування;

8) код; 9)адреса  

9. Юридичні особи, трасти 

або інші подібні правові утворення, 

кінцевим бенефіціарним власником

(контролером) яких є СД/член його сім’ї





До розділу 9 декларації  

Траст –

юридична особа-нерезидент, 

яка провадить свою діяльність 

на основі довірчої власності, 

де повірений діє за рахунок і в 

інтересах довірителя, а також 

зобов’язується за винагороду 

виконувати певні юридичні дії 





У розділі 10 зазначається

Інформація 

про вид активу, 

кількість (для криптовалюти), 

дату виникнення права, 

вартість активу на дату 

виникнення права або 

вартість за останньою грошовою 

оцінкою та опис об'єкта права


