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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ 

28.01.2016  Київ  № 21
Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України  
29 січня 2016 року за  

№ 159/28289

Про затвердження форм  
та Порядку заповнення  
і подання податкової звітності  
з податку на додану вартість

 
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
форму податкової декларації з податку на додану вартість; 
форму уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням само-

стійно виявлених помилок;
форму розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку 

на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими 
платниками податків, на митній території України;

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 23 вересня 2014 року № 966 «Про затвердження форм та Порядку заповне-

ння і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жов-
тня 2014 року за № 1267/26044;

пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13 «Про внесення змін до деяких норматив-
но-правових актів Міністерства фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за 
№ 102/26547.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Ро-
манюк Ю. П.) та Департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (До-
манський О. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову 

Державної фіскальної служби України Насірова Р. М. 
Міністр  Н. ЯРЕСЬКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України  
28.01.2016 року № 21

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  

29 січня 2016 року за  
№ 159/28289

ПОРЯДОК  
заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість 

I. Загальні положення
1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декла-

рація) передбачено пунктом 46.1 статті 46 розділу II «Адміністрування податків, 
зборів, платежів» та статтею 203 розділу V «Податок на додану вартість» Подат-
кового кодексу України (далі – Кодекс).

2. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на до-
дану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – 
уточнюючий розрахунок) (у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з ура-
хуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) платник 
податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) вияв-
ляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім об-
межень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)) передбачено пунктом 50.1 
статті 50 розділу II Кодексу.

3. Подання розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем 
послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представ-
ництвами, не зареєстрованими як платники податку, місце постачання яких роз-
ташовано на митній території України, передбачено пунктом 208.4 статті 208 
розділу V Кодексу.

4. Усі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з 
позначкою «0110», у якій відображаються розрахунки з бюджетом (далі – де-
кларація 0110).

5. Платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосову-
ють спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісово-
го господарства, а також рибальства, крім       декларації 0110, подають подат-
кову декларацію з позначкою «0121»/«0122»/«0123» (далі – декларація 0121–
0123), яка є невід’ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До 
такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеці-
ального режиму, установленого указаною статтею.

6. Платники податку – сільськогосподарські підприємства усіх форм влас-
ності, які відповідають вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрали спе-
ціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового госпо-
дарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного ви-
робництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, ви-
роблені у власних переробних цехах, крім     декларації 0110, подають податко-
ву декларацію з позначкою «0130» (далі – декларація 0130), яка є невід’ємною 
частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декла-
рації включаються лише операції, визначені пунктом 209.18 статті 209 розді-
лу V Кодексу.

7. Отримувачі послуг, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх по-
стійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, на мит-
ній території України, які відповідно до пункту 180.2 статті 180 розділу V Кодек-
су є відповідальними за нарахування та сплату податку до бюджету і не зареє-
стровані як платники податку на додану вартість, подають розрахунок податко-
вих зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як плат-
ник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі 
їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податків, на 
митній території України.

8. До податкової звітності з податку на додану вартість (далі – податкова звіт-
ність) належать:

податкова декларація з податку на додану вартість з додатками; 
уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вар-

тість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок з додатками;
розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не за-

реєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нере-
зидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими 
платниками податків, на митній території України.

9. Податкова звітність подається до контролюючого органу особою, яка за-
реєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами розділу 
V Кодексу, за винятком:

 розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 
зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються не-
резидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстровани-
ми платниками податків, на митній території України, який подається особою, 
не зареєстрованою платником податку на додану вартість, і тільки за той звіт-
ний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано;

декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реє-
страції платником податку. 

10. Платники податку, які ведуть облік результатів діяльності за договором 
про спільну діяльність без утворення юридичної особи, подають податкову звіт-
ність за результатами такої діяльності з відміткою «Договір про спільну діяль-
ність від ____________ № ______» та вказують назву договору. Вказане зазна-
чається у полі «Платник» заголовної частини декларації/уточнюючого розрахун-
ку.

11. Платники податку, які ведуть окремий податковий облік господар-
ських операцій, пов’язаних із використанням майна, отриманого в управ-
ління за договорами управління майном, подають податкову звітність за ре-
зультатами такої діяльності з відміткою «Договір про управління майном від 
____________ № ______» та вказують назву договору. Вказане зазначаєть-
ся у полі «Платник» заголовної частини декларації/уточнюючого розрахунку.

12. Платники податку – інвестори (оператори), які ведуть окремий податко-
вий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, подають по-
даткову звітність за результатами такої діяльності з відміткою «Угода про роз-
поділ продукції від ____________ № ______» та вказують назву угоди. Вказа-
не зазначається у полі «Платник» заголовної частини декларації/уточнюючого 
розрахунку.

II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації
1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому стат-

тею 202 розділу V Кодексу, і може дорівнювати одному календарному місяцю, а 
у випадках, визначених Кодексом, – календарному кварталу з урахуванням та-
ких особливостей:

1) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший 
день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, 
який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем пер-
шого повного календарного місяця;

2) якщо податкова реєстрація особи анулюється в інший день, ніж останній 
день календарного місяця, то останнім звітним (податковим) періодом є пері-
од, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем та-
кого анулювання.

У разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою, 
реєстрація платником податку на додану вартість якої анулюється, проставля-
ється відмітка у полі «Відмітка про подання за останній звітний (податковий) пе-
ріод у разі анулювання реєстрації платником податку».

2. Платники податку, які сплачують єдиний податок, можуть згідно з пунк-
том 202.2 статті 202 розділу V Кодексу обрати квартальний податковий період.

3. У разі обрання квартального звітного (податкового) періоду платник по-
датку, який сплачує єдиний податок, разом з декларацією за останній звітний 
(податковий) період календарного року подає до контролюючого органу заяву 
про вибір квартального звітного (податкового) періоду, Форму якої наведено в 
додатку 1 до цього Порядку.

Квартальний податковий період починає застосовуватися з першого подат-
кового періоду наступного календарного року до кінця такого року або до пере-
ходу платника податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, на 
сплату інших податків і зборів. 

Якщо платник податку разом із декларацією за наслідками останнього звіт-
ного (податкового) періоду календарного року не подав до контролюючого ор-
гану, у якому перебуває на обліку, указаної вище заяви, такий платник податку 
зобов’язаний з першого звітного (податкового) періоду наступного календарно-
го року застосовувати місячний звітний (податковий) період.

4. Платник податку зобов’язаний самостійно перейти на місячний звітний 
(податковий) період у разі, якщо протягом будь-якого періоду з початку засто-
сування квартального податкового періоду платник, який застосовував спроще-
ну систему оподаткування, переходить на сплату інших податків і зборів, вста-
новлених Кодексом. 

У такому разі місячний звітний (податковий) період застосовується, почина-
ючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів.

Про перехід з квартального на місячний звітний (податковий) період платник 
податку зобов’язаний зазначити у відповідній податковій декларації за наслід-
ками місяця, у якому здійснено такий перехід.

5. Відповідно до пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 
розділу V Кодексу для подання декларації встановлюються такі строки:

1) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю, декла-
рація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник 
податку, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним 
днем звітного (податкового) місяця;

2) якщо звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу, де-
кларація подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку 
платник податку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім ка-
лендарним днем звітного (податкового) кварталу.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності
1. Декларація подається платником у визначений у пункті 5 розділу II цього 

Порядку строк за формою, встановленою на дату подання.
До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний 

звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.
2. Декларація та додатки до неї, а також інша податкова звітність з податку 

на додану вартість, зазначена у пункті 8 розділу І цього Порядку, подаються до 
контролюючого органу за місцем обліку платника податку відповідно до вста-
новленого законодавством порядку сплати податку.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній 
формі всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

У разі розірвання контролюючим органом в односторонньому порядку дого-
вору про визнання електронних документів платник податку, договір з яким ро-
зірвано, має право до складання нового договору подавати податкову звітність 
до контролюючого органу, в якому він перебуває на обліку як платник податку, 
в один із таких способів: 

1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою; 
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкла-

дення.
3. Платник податку зобов’язаний здійснити відправлення податкової звітнос-

ті на адресу відповідного контролюючого органу:
при поданні податкової звітності в електронній формі – не пізніше закінчен-

ня останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання податкової 
декларації, визначений пунктом 5 розділу II цього Порядку;

у разі надсилання декларації поштою у випадку, передбаченому пунктом 2 
цього розділу, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на 
адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до за-
кінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного пунк-
том 5 розділу II цього Порядку.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок 
з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. У колонці А в усіх необхідних випадках проставляються обсяги постачан-
ня (придбання) без урахування податку на додану вартість, сума податку вказу-
ється у колонці Б.

6. Платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку 
зазначає в податковій звітності. Дані, наведені в податковій звітності, мають від-
повідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

У рядках податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші 
знаки чи символи не проставляються.

7. Податкова звітність повинна бути підписана:
1) керівником платника податку або уповноваженою особою, а також осо-

бою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової 
декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку і 
подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку та-
ка податкова декларація підписується таким керівником;

2) фізичною особою – платником податку або його законним представни-
ком;

3) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання по-
даткової декларації згідно з договором про спільну діяльність або з договором 
про управління майном;

4) особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання по-
даткової декларації інвестора (оператора), який веде окремий податковий облік, 
пов’язаний із виконанням угоди про розподіл продукції. 

8. Подання податкової звітності засобами електронного зв’язку в електро-
нній формі здійснюється відповідно до порядку підготовки і подання податко-
вих документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

9. Декларація 0110 подається платником за звітний період, в якому виника-
ють об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають де-
кларуванню, відповідно до вимог Кодексу. 

Декларація 0121-0123/0130 подається платником, який застосовує спеці-
альні режими оподаткування або особливий порядок сплати податку на дода-
ну вартість (стаття 209 розділу V Кодексу/пункт 209.18 статті 209 розділу V Ко-
дексу), за звітний (податковий) період, в якому виникають такі об’єкти оподат-
кування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відпо-
відно до вимог Кодексу. 

У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі за-
повнення даних у відповідних рядках декларації).

Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 
зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються не-
резидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстровани-
ми платниками податків, на митній території України, подається отримувачем 
послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, у разі наяв-
ності таких операцій.

Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права 
складання податкових накладних та розрахунків коригування (додаток 2) пода-
ється платниками у разі наявності у них філій (структурних підрозділів) разом 
з декларацією за перший звітний (податковий) період року і надалі разом з де-
кларацією за той звітний (податковий) період, у якому відбулися зміни у перелі-
ку філій (структурних підрозділів).

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 
підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України      (додаток 3) подаєть-
ся платниками, які виявили бажання відмовитись/ зупинити використання піль-
ги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2      розділу ХХ Кодексу, у звітному (по-
датковому) періоді, з першого числа якого платник відмовляється/зупиняє ви-
користання зазначеної пільги.

10. Додатками до декларації є:
1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);
2) довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка 

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податково-
го) періоду (Д2) (додаток 2);

3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);
4) заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми ко-

штів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вар-
тість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бю-
джету (Д4) (додаток 4);

5) розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі 
контрагентів (Д5) (додаток 5);

6) довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 
декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів;

7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необорот-
них активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7);

8) заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні 
обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/по-
купцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних 
податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) (додаток 8);

9) розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг 
(ДС9) (додаток 9);

10) розрахунок сум податку на додану вартість за операціями із сільськогос-
подарськими товарами / послугами, що підлягають сплаті до державного бю-
джету та перерахуванню на спеціальний рахунок (ДС10).

11. Додатки 2, 3, 4 додаються лише до декларації 0110.
12. Додатки 1, 6, 7, 8 додаються до декларацій 0110/0121–0123/0130 за наяв-

ності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.
13. Додатки 9 та 10 додаються до декларацій 0121–0123/0130. 
14. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної терито-

рії України (заповнення рядка 2 декларації), здійснювалося не з використанням 
електронної митної декларації, до контролюючого органу за місцем обліку плат-

ника податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, подаються оригінали мит-
них декларацій (примірники декларанта).

У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної терито-
рії України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, та-
ка електронна митна декларація надається контролюючим органом за місцем 
митного оформлення контролюючому органу за місцем обліку такого платника 
податків, визначеним пунктом 2 цього розділу, в порядку, затвердженому цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику, в електронній формі з дотриманням умо-
ви щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

15. У графах 5 – 7 рядка «за податковими накладними, складеними до 
01.07.2015» таблиці 2 (Д5) (додаток 5) платники податку, які застосовують ка-
совий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, 
відображають обсяги та суми податку, зазначені в податкових накладних, скла-
дених до 01 липня 2015 року, за якими право на включення таких сум до подат-
кового кредиту виникає після 01 липня 2015 року у зв’язку із застосуванням та-
кого методу податкового обліку.

У таблиці 3 (Д5) (додаток 5) платники податку, які застосовують касовий ме-
тод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, однора-
зово за звітний (податковий) період, за який декларація вперше заповнюється і 
подається за цим Порядком, відображають суми податку, зазначені в податко-
вих накладних, складених до 01 липня 2015 року, які були включені до складу 
податкового кредиту до набрання чинності цим Порядком у зв’язку із застосу-
ванням такого методу податкового обліку.

16. У разі наявності операцій з постачання товарів/послуг у підприємств та 
організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, до яких засто-
совується пільговий режим оподаткування, передбачений пунктом 197.6 статті 
197 розділу V чи пунктом 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до декларації до-
дається (Д6) (додаток 6).

17. У разі застосування платниками касового методу визначення податкових 
зобов’язань і податкового кредиту відповідно до пункту 187.10 статті 187 роз-
ділу V Кодексу такі платники здійснюють розподіл сум податку на додану вар-
тість, нарахованого (сплаченого) у зв’язку з отриманням товарів/послуг, при по-
стачанні яких застосовуються одночасно і касовий метод, і загальні правила ви-
значення податкових зобов’язань і податкового кредиту, у порядку і за формою 
відповідно до таблиці 4 (Д7) (додаток 7).

18. У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначен-
ні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 
статті 201 Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів 
реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/
або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має пра-
во додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скар-
гою на такого продавця/покупця за формою згідно з (Д8) (додаток 8). Копії до-
кументів, передбачених пунктом 201.10 статті 201 розділу V Кодексу, подають-
ся до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, пе-
редбачені для подання податкової декларації.

19. У разі заповнення таблиці 2 в (Д4) (додаток 4) декларації про наявність 
у платника фінансової гарантії від банківської установи не пізніше граничного 
строку подання податкової декларації, визначеного пунктом 5 розділу II цього 
Порядку, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника, визначе-
ним пунктом 2 цього розділу, подається її копія. 

20. Податкова звітність, подана платником або його представником та запо-
внена з порушенням норм пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодек-
су, вважається неподаною, про що платник повідомляється у порядку, визначе-
ному пунктом 49.11 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

21. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти декларацію з 
будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, у тому 
числі висунення будь-яких не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу 
передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої деклара-
ції, зменшення або скасування сум бюджетних відшкодувань, незаконне збіль-
шення податкових зобов’язань тощо), забороняється.

22. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податку, вва-
жається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу, в яко-
му перебуває на обліку платник податку, і не може бути оскаржене платником в 
адміністративному або судовому порядку.

23. Після подання декларації за звітний (податковий) період платник податку 
має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий самий 
період подати нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Внесення змін до податкової звітності
1. У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків дав-

ності, визначених статтею 102 глави 9 розділу II Кодексу) платник податку са-
мостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, він 
зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, 
встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Внесення змін до податкової звітності за результатами самостійного ви-
явлення помилок здійснюється у порядку, визначеному статтею 50 розділу II 
Кодексу.

3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких 
повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані 
відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

4. Не може бути зменшена сума податкових зобов’язань, яка не була сплаче-
на до бюджету в минулих звітних (податкових) періодах, у зв’язку з повним або 
частковим списанням податкового боргу.

5. Зміна напряму узгодженого бюджетного відшкодування за рішенням плат-
ника податку здійснюється шляхом подання до контролюючого органу уточню-
ючого розрахунку до декларації за звітний (податковий) період, в якому було 
задеклароване таке бюджетне відшкодування.

V. Порядок заповнення податкової декларації
1. Декларація складається із вступної частини, службових полів, трьох розді-

лів та обов’язкових додатків.
2. Вступна частина.
У спеціальному полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у другій 

колонці проставляється позначка «х» у рядку спеціального поля, яке відповідає 
типу декларації. Перша колонка спеціального поля містить код типу декларації, 
третя – назву типу декларації.

У спеціальних полях для відміток рядків 0110–0130 проставляється по-
значка «х»:

у полі 0110 декларації, у якій відображаються розрахунки з бюджетом;
у полях 0121–0123 декларації платника податку – сільськогосподарського 

підприємства, який застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у 
сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, для тих видів ді-
яльності, які провадить таке сільськогосподарське підприємство;

у полі 0130 декларації платника податку – сільськогосподарського підприєм-
ства, який відповідає вимогам статті 209 розділу V Кодексу, але не обрав спеці-
ального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового госпо-
дарства і рибальства та реалізує молоко, худобу, птицю, вовну власного вироб-
ництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, виро-
блені у власних переробних цехах.

3. Розділ I «Податкові зобов’язання»:
1) у рядках 1, 2, 3, 5 колонки А декларації вказуються загальні обсяги поста-

чання товарів/послуг за звітний період, які оподатковуються за основною став-
кою, за ставкою 7 %, за нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відпо-
відно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування 
відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування від-
повідно до міжнародних договорів (угод) та не є об’єктом оподаткування від-
повідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у 
зв’язку з їх місцем постачання за межами митної території України.

При визначенні обсягу постачання товарів/послуг за звітний (податковий) пе-
ріод платник зобов’язаний враховувати значення терміна «постачання товарів» 
відповідно до вимог підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу та 
значення терміна «постачання послуг» відповідно до вимог підпункту 14.1.185 
пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу;

2) у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території Укра-
їни, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на мит-
ну територію України.

До рядка 1.1 декларації включаються оподатковувані за основною ставкою 
обсяги постачання товарів/послуг, здійснені на митній території України, з ура-
хуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У рядку 1.1 декларації 0121–0123 вказуються виключно операції з постачан-
ня сільськогосподарським підприємством вироблених/наданих сільськогоспо-
дарських товарів/послуг на власних або орендованих виробничих потужностях, 
а також на давальницьких умовах.

У рядку 1.1 декларації 0130 вказуються виключно операції сільськогосподар-
ських підприємств, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розді-
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лу V Кодексу, але не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності, пе-
редбаченого статтею 209 розділу V Кодексу, з постачання молока, худоби, пти-
ці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молочної сирови-
ни та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Рядок 1.1 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 1 таблиць  
1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

До рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги 
постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх міс-
ця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу.

У декларації 0121–0123/0130 рядок 1.2 не заповнюється.
При заповненні рядка 1.1 та/або рядка 1.2 обов’язковим є подання (Д5) (до-

даток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів;
3) у рядку 2 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної 

території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до ви-
мог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу.

Рядок 2 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 2 таблиць  
1 – 3 (ДС 10) (додаток 10);

4) у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатко-
вуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 
пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозді-
лу 2 розділу XX Кодексу.

Рядок 3 може заповнюватись лише у декларації 0110;
5) у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протя-

гом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 
199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою.

У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов’язання, нарахована протягом 
звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 
Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %.

Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів 
у неоподатковуваних операціях здійснюється за попередній календарний рік. 
Для новоствореного платника та/або платника, у якого протягом попереднього 
календарного року були відсутні неоподатковувані операції, – за перший звітний 
(податковий) період, у якому задекларовані такі операції.

Відповідне нарахування податкових зобов’язань сум податку на додану вар-
тість у рядках 4.1 та 4.2 здійснюється згідно із часткою використання товарів/
послуг та/або необоротних активів у неоподатковуваних операціях, визначеною 
в таблиці 1 «Розрахунок частки використання товарів/послуг та/або необорот-
них активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).

Визначена частка використання товарів/послуг та/або необоротних активів у 
неоподатковуваних операціях застосовується протягом поточного календарно-
го року.

Рядки 4.1 та 4.2 можуть заповнюватись лише у декларації 0110.
При заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 обов’язковим є подання (Д5) (до-

даток 5), що заповнюється в розрізі контрагентів, та (Д7) (додаток 7);
6) у рядку 5 вказуються обсяги операцій з:
 постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу 

включені до переліку операцій, що не є об’єктом оподаткування;
постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здій-

снюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачан-
ня відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу;

постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до стат-
ті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до 
підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних дого-
ворів (угод).

Для платників податку, які заповнюють рядок 5, та підприємств (організацій) 
інвалідів обов’язковим є подання (Д6) (додаток 6).

 Довідка (Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об’єктом 
оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг за 
межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами мит-
ної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 
186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу.

Рядок «Усього згідно із статтею Кодексу» частини «Операції з постачання по-
слуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких ви-
значено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за меж-
ами митної території України» таблиці 1 (Д6) (додаток 6) може заповнюватись 
лише у декларації 0110.

У декларації 0121–0123/0130 рядок «Усього згідно із статтею Кодексу» частини 
«Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, міс-
це постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розді-
лу V Кодексу за межами митної території України» таблиці 1 (Д6) (додаток 6) не за-
повнюється;

7) у рядку 6 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на мит-
ній території України.

Рядок 6 може заповнюватись лише у декларації 0110;
8) коригування податкових зобов’язань відображається у рядках 7 та 8.
При заповненні рядка 7 обов’язковим є подання (Д1) (додаток 1), що запо-

внюється в розрізі контрагентів, та/або (Д7) (додаток 7). 
У рядку 7 також відображається коригування податкових зобов’язань, нара-

хованих відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, у зв’язку з перерахун-
ком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковува-
них операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року опо-
датковуваних та неоподатковуваних операцій.

Такий перерахунок здійснюється платником податку за підсумками кален-
дарного року. У разі зняття з обліку платника податку, у тому числі за рішенням 
суду, перерахунок частки здійснюється, виходячи з фактичних обсягів оподат-
ковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного ро-
ку до дати зняття з обліку.

Перерахунок частки використання товарів/послуг в оподатковуваних опера-
ціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних 
та неоподатковуваних операцій, здійснюється у порядку та за формою згідно з 
таблицею 2 «Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних 
активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у по-
датковій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі анулю-
вання реєстрації платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування 
відображається платником податку в податковій декларації останнього подат-
кового періоду, коли відбулося таке анулювання.

Податкові зобов’язання, нараховані відповідно до пункту 198.5 статті 198 
розділу V Кодексу на суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/по-
слуг, необоротних активів, можуть бути зменшені на підставі розрахунку кори-
гування до податкової накладної, якою визначено такі податкові зобов’язання, у 
разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовувати-
ся в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому чис-
лі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих нео-
боротних активів. 

Рядок 7 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 3 таблиць 
1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

У рядку 8 вказуються суми збільшення податкових зобов’язань, що виникають 
у зв’язку з нецільовим використанням товарів, ввезених на митну територію Укра-
їни із застосуванням звільнення від сплати податку на додану вартість у пільгово-
му режимі.

Рядок 8 може заповнюватись лише у декларації 0110.
4. Розділ II «Податковий кредит»:
1) до розділу II «Податковий кредит» (рядки 10 та 11 декларації) включа-

ються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) 
з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на дода-
ну вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній терито-
рії України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів 
(рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента по-
слуг (рядок 11.4).

У розділі II «Податковий кредит» декларації 0121–0123 відповідно до під-
пункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством 
для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також осно-
вні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у вироб-
ництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, вико-
ристовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва 
сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, 
та/або продукції тваринництва, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, 
сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з 
питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вар-
тості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (подат-
кових) періодів. 

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відпо-
відне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до зна-
чень рядків 10 та 11 декларацій 0110 та 0121–0123;

послуги, супутні постачанню сільськогосподарського товару, який вирощу-
ється, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосе-
редньо платником податку.

У розділі II «Податковий кредит» декларації 0130 відповідно до  пункту 
209.18 статті 209 розділу V Кодексу відображаються:

товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством 
для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни власного вироб-
ництва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, ви-
роблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари/послуги, виготовлені та/або придбані, використовуються 
сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, ху-
доби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочних продуктів, молоч-
ної сировини та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а част-
ково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового 
кредиту розподіляється, виходячи з частки використання таких товарів/послуг в 
операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне ви-
готовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень ряд-
ків 10 та 11 декларацій 0110 та 0130;

послуги, супутні постачанню молока, худоби, птиці, вовни власного виробни-
цтва, а також молочних продуктів, молочної сировини та м’ясопродуктів, виро-
блених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

Рядок 10.1 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 5.1 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 10.2 декларації 0121-0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 5.2 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 обов’язковим є подання (Д5) (додаток 
5), що заповнюється в розрізі контрагентів.

Рядок 11.1 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 6.1 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 11.2 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 6.2 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

Рядок 11.4 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 6.3 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10);

2) у рядку 11.3 вказується обсяг ввезення на митну територію України това-
рів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було від-
строчено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розді-
лу XX Кодексу. Цей рядок заповнюється у звітному (податковому) періоді, у яко-
му податкові векселі погашені;

3) коригування податкового кредиту відображається у рядку 12.
При заповненні рядка 12 обов’язковим є подання (Д1) (додаток 1), що запо-

внюється в розрізі контрагентів.
Рядок 12 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 7 таблиць  

1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).
4) у рядку 13 відображається коригування податкового кредиту, пов’язане 

з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів част-
ково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогос-
подарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.

Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартос-
ті необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи 
підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склали-
ся станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки ви-
користання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогос-
подарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських під-
приємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/по-
слуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Ко-
дексу):

у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів;
при реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціально-

го режиму оподаткування.
Рядок 13 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 8 таблиць  

1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).
5) у рядку 14 відображаються суми податку на додану вартість, включені до 

податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із ви-
везення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значен-
ня цього рядка переноситься з рядка 14 декларації 0121–0123 до рядка 14 де-
кларації 0110.

Cума податку на додану вартість у рядку 14 декларації 0121–0123 відобража-
ється згідно з бухгалтерською довідкою, в якій така сума розраховується, виходя-
чи із фактично сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість 
яких була включена до складу виробничих факторів, за рахунок яких сформова-
но податковий кредит за сільськогосподарськими товарами (супутніми послуга-
ми), вивезеними за межі митної території України у митному режимі експорту (де-
кларації 0121–0123);

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, 
митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 
статті 201 розділу V Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що 
відносяться до податкового кредиту, та містити вичерпний їх перелік.

Рядок 14 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 9 таблиць  
1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

6) у рядку 15 відображається коригування податкового кредиту у зв’язку з 
перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 лип-
ня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів про-
ведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 
липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками од-
ного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони по-
чали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою від-
повідно до таблиці 3 «Перерахунок частки використання необоротних активів в 
оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податко-
вій декларації за останній звітний (податковий) період року. У разі зняття з облі-
ку платника податку, у тому числі за рішенням суду, коригування відображаєть-
ся платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, 
коли відбулося зняття з обліку.

Рядок 15 декларації 0121–0123, 0130 дорівнює сумі значень рядків 10 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

При заповненні рядка 15 обов’язковим є подання (Д7) (додаток 7);
7) у рядку 16 відображається від’ємне значення, що включається до складу 

податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду. 
У рядок 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звіт-

ний (податковий) період.
У рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від’ємного 

значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітно-
го (податкового) періоду.

У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від’ємного значення за 
результатами перевірки контролюючого органу. 

У разі заповнення рядків 16.2 та/або 16.3 обов’язковим є заповнення таблиці 
«Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевір-
ки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або 
уточнюючого розрахунку». 

5. Розділ III «Розрахунки за звітний період»:
1) якщо в результаті розрахунку різниці між сумою податкових зобов’язань 

(рядок 9) декларації 0110 і податкового кредиту (рядок 17) декларації 0110 
отримано позитивне значення, то заповнюється рядок 18 декларації 0110.

Рядок 18 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 13 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

У рядку 18 вказується сума податку на додану вартість, яка підлягає нараху-
ванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду та:

сплачується до загального фонду державного бюджету – рядок 18.1 декла-
рації 0110, 0121–0123, 0130.

Рядок 18.1 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 13.1 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10);

спрямовується на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму опо-
даткування – рядок 18.2 декларації 0121–0123;

При заповненні рядка 18.2 декларації 0121–0123 обов’язковим є зазначен-
ня в декларації реквізитів спеціального рахунку сільськогосподарського підпри-
ємства;

спрямовується на поточний рахунок сільськогосподарського підприєм-
ства, яке не обрало спеціального режиму оподаткування, – рядок 18.2 де-
кларації 0130.

При заповненні рядка 18.2 декларації 0130 обов’язковим є зазначення в де-
кларації реквізитів поточного рахунку сільськогосподарського підприємства. 

Рядок 18.2 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 13.2 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10).

При заповненні рядків 18, 18.1 та 18.2 декларації 0121–0123/0130 
обов’язковим є подання (ДС 10) (додаток 10);

2) якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових 
зобов’язань (рядок 9) декларації 0110 і податкового кредиту (рядок 17) декла-
рації 0110 отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації 
0110.

Рядок 19 декларації 0121–0123/0130 дорівнює сумі значень рядків 14 та-
блиць 1 – 3 (ДС 10) (додаток 10) та переноситься до рядка 21 декларації 0121–
0123/0130.

У декларації 0121–0123/0130 одночасно може бути заповнено рядки 18, 18.1, 
18.2 та 19 у разі, якщо за результатами звітного (податкового) періоду за окре-
мими операціями, визначеними підпунктами «а» – «в» пункту 209.2 статті 209 
Кодексу, різниця між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту має 
позитивне значення, а за іншими такими операціями – від’ємне значення.

При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої ін-
вестором (оператором) за угодою про розподіл продукції, така сума підлягає 
відшкодуванню інвестору (оператору) в порядку та строки, передбачені угодою 
про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому 
інвестор (оператор) має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої 
суми в повному обсязі.

З рядка 19 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, 
обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на мо-
мент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та 
зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податково-
го) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, 
обчисленій відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент 
подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на 
момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службово-
му полі у рядку 19.1;

3) сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно 
до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової де-
кларації (рядок 19 – рядок 19.1), зазначається у рядку 20;

4) сума від’ємного значення (рядок 20 у декларації 0110):
зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні 

звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відпо-
відно до Кодексу), в частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до 
пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової де-
кларації (відображається у рядку 20.1);

 підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на ра-
хунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати 
грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що 
сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2). 

Платники податку, які відповідно до статті 200 розділу V Кодексу мають пра-
во на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розра-
хунок бюджетного відшкодування та додають до    декларації 0110 (Д3) (дода-
ток 3) та (Д4) (додаток 4).

Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, 
обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент 
подання податкової декларації, за вирахуванням від’ємного значення поточно-
го звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового 
боргу з податку на додану вартість.

Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 20.2 декларації 
0110;

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (подат-
кового) періоду.

При заповненні рядка 20.2 обов’язковим є подання (Д3) (додаток 3) та (Д4) 
(додаток 4).

Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та 
суми бюджетного відшкодування (рядок 20 – рядок 20.1 – рядок 20.2) відобра-
жається у рядку 20.3.

Рядки 19.1, 20, 20.1, 20.2, 20.2.1, 20.2.2, 20.3 у декларації 0121–0123/0130 
не заповнюються;

5) сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кре-
диту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відо-
бражається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (по-
даткового) періоду. 

У декларації 0121–0123/0130 до рядка 21 переноситься значення   рядка 19.
VI. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці 
четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

2. У графі 4 відображаються відповідні показники декларації звітного пері-
оду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше 
вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 остан-
нього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (подат-
кового) періоду, що виправляється.

3. У графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники 
з урахуванням виправлення.

4. У графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).
5. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних 

періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розра-
хунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Та-
кий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абза-
ці четвертому пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу. Значення графи 6 ряд-
ка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховуєть-
ся у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюю-
чий розрахунок.

6. У разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах 
впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок пода-
ється за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало 
на значення рядка 18 чи рядка 20.2.

7. Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового 
зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний сплатити штраф, на-
рахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Ко-
дексу. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 18.3.

8. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких 
повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку повинні бути додані 
відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

VII. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих 
отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану 
вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними 

представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній 
території України

1. Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не 
зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нере-
зидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими 
платниками податків, на митній території України, заповнюється особами, не за-
реєстрованими як платники податку на додану вартість, які відповідно до пунк-
ту 180.2 статті 180 розділу V Кодексу є відповідальними за нарахування та спла-
ту податку до бюджету при отриманні послуг, які постачаються нерезидентами, 
у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники 
податку, на митній території України.

2. Значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку 
контролюючим органом.

VІІІ. Зміна форм податкової звітності
1. У разі зміни форм податкової звітності Державна фіскальна служба Укра-

їни надає відповідні пропозиції Міністерству фінансів України, яке зобов’язане 
оприлюднити нові форми звітності.

2. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чин-
ності, для складання звітності за податковий період, що настає за податковим 
періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними попередні форми де-
кларацій (розрахунків).

3. Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування 
Державна фіскальна служба України та Міністерство фінансів України повинні 
здійснити заходи, пов’язані з оприлюдненням та запровадженням таких змін.

Директор Департаменту податкової,  
митної політики та методології бухгалтерського обліку  

Ю. П. Романюк
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ЦТКЕр2 – роздрібна ціна на природний газ для виробництва теплової енергії
для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії, 
грн/1000 м3;

V1н – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню
для виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспор-
тної системи, відповідно до укладених договорів, тис. м3;

V2н – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню
для всіх інших виробників теплової енергії відповідно до укладених договорів,
тис. м3;

V1р – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для релігійних організацій для виробників теплової енергії, які безпосе-
редньо приєднані до газотранспортної системи, відповідно до укладених дого-
ворів, тис. м3;

V2р – плановий обсяг постачання природного газу для виробництва теплової
енергії для релігійних організацій для всіх інших виробників теплової енергії
відповідно до укладених договорів, тис. м3;

Цнтн – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги природного газу, що постача-
ється для категорії «ТКЕ – населення») (до 01 січня 2016 року), грн/1000 м3, що
розраховується за формулою

Цнтн = Цн1 V1н+ Цн2V2н + Цр1 V1р + Цр2 V2р,
де Цн1 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний

газ для споживачів усіх форм власності (на обсяги V1н) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

Цн2 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги V2н) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

Цр1 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги V1р) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

Цр2 – збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності (на обсяги V2р) (до 01 січня 2016 року),
грн/1000 м3;

2) поточний рахунок оператора газорозподільної системи в частині оплати
за надані газопостачальному підприємству послуги з транспортування природ-
ного газу розподільними трубопроводами за формулою

Тт/р x (V2н + V2р)    
Нртн = _________________________________ x 100 %,    

ЦТКЕн1V1н + ЦТКЕн2V2н + ЦТКЕр1V1р + ЦТКЕр2V2р

де Нртн – норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок
оператора газорозподільної системи за надані послуги з транспортування при-
родного газу розподільними трубопроводами для категорії «ТКЕ – населення»,
у відсотках;

Тт/р – тариф на транспортування природного газу розподільними трубопро-
водами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

3) поточний рахунок оператора газотранспортної системи в частині оплати
за надані послуги газопостачальному підприємству з транспортування природ-
ного газу магістральними трубопроводами за формулою

Тт/м x (V2н + V2р) + Тт/м2 x (V1н + V1р)    
Нмтн = _________________________________ x 100 %,    

ЦТКЕн1V1н + ЦТКЕн2V2н + ЦТКЕр1V1р + ЦТКЕр2V2р

де Нмтн – норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок
оператора газотранспортної системи за надані послуги з транспортування при-
родного газу магістральними трубопроводами, у відсотках;

Тт/м – тариф на транспортування природного газу магістральними трубопро-
водами, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3;

Тт/м2 – тариф на транспортування природного газу магістральними трубоп-
роводами для споживачів, власні газопроводи яких безпосередньо підключені
до магістральних газопроводів, затверджений НКРЕКП, грн/1000 м3.

У випадку використання газопостачальним підприємством промислових тру-
бопроводів газодобувних підприємств, з якими газопостачальним підприєм-
ством укладено відповідний договір, газопостачальне підприємство здійснює
відповідний розрахунок нормативу перерахування коштів на поточні рахунки
таких газодобувних підприємств з урахуванням визначених у договорах плано-
вих обсягів та плати за використання промислових трубопроводів за кожним
газодобувним підприємством окремо;

4) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового про-
давця природного газу в частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ – насе-
лення» природний газ за формулою

Нвтн = 100 % – Нгтн – Нртн – Нмтн,
де Нвтн – норматив перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним

режимом використання газопостачального підприємства на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового продавця природного газу в
частині оплати за спожитий категорією «ТКЕ – населення» природний газ, у
відсотках.

21. При розрахунках газопостачального підприємства не в повному обсязі з
оптовим продавцем природного газу, операторами газотранспортної та/або га-
зорозподільних систем за період з початку року до місяця, що передував по-
передньому розрахунковому періоду, включно НКРЕКП застосовує коригуваль-
ний коефіцієнт до нормативу перерахування коштів на поточний рахунок газо-
постачального підприємства за відповідною категорією споживачів.

22. Коригувальний коефіцієнт не застосовується до нормативу перераху-
вання коштів газопостачального підприємства, якщо його розрахунки за дого-
вором купівлі-продажу природного газу, договором транспортування природ-
ного газу та/або договором розподілу природного газу для потреб відповідної
категорії споживачів за період з початку року до місяця, що передував попе-
редньому розрахунковому періоду, включно були здійснені на рівні не менше
100 %.

23. У разі виникнення обставин непереборної сили, унаслідок яких газопос-
тачальне підприємство не має можливості проводити 100 % розрахунки з ін-
шими учасниками платіжно-розрахункових відносин, та надання до НКРЕКП
відповідної підтвердної інформації про такі обставини НКРЕКП може встановити
граничні рівні оплати природного газу, закупленого в оптового продавця при-
родного газу та/або протранспортованого операторами газотранспортної та/або
газорозподільних систем (у відсотках), за кожною категорією споживачів, після
досягнення яких до нормативу перерахування коштів газопостачального під-
приємства коригувальний коефіцієнт не буде застосовуватися.

24. Коригувальний коефіцієнт розраховується за формулою
100 % – (B – D)

Ккор = ______________,
100 %

де B – граничний рівень оплати природного газу, закупленого в оптового
продавця природного газу та/або протранспортованого операторами газотранс-
портної та/або газорозподільних систем (у разі відсутності встановленого гра-
ничного рівня оплати B = 100 %);

D – фактичний рівень оплати природного газу (наростаючим підсумком з
початку року) за договором купівлі-продажу природного газу, договором транс-
портування природного газу та/або договором розподілу природного газу для
потреб відповідної категорії споживачів між газопостачальним підприємством
та оптовим продавцем природного газу або оператором газотранспортної та/або
газорозподільних систем за період з початку року до місяця, що передує роз-
рахунковому періоду. При розрахунку нормативів перерахування коштів на
лютий місяць застосовується фактичний рівень оплати за минулий рік.

У разі застосування коригувального коефіцієнта величина нормативу пере-
рахування коштів оптового продавця природного газу, операторів газотранс-
портної та/або газорозподільних систем збільшується на величину зменшення
нормативу перерахування коштів газопостачального підприємства.

25. Якщо газопостачальне підприємство надасть до 15 числа місяця, що пе-
редує розрахунковому періоду, до НКРЕКП довідку щодо суми заборгованості
за пільгами і субсидіями за період з початку року (станом на 01 січня відповід-
ного року) до місяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 01 число),
від обласних державних адміністрацій, районної адміністрації міста Києва та
органів місцевого самоврядування (відповідних державних адміністрацій) на

тимчасово окупованій території, то НКРЕКП не враховуватиме зазначену суму
як борг при розрахунку коригувального коефіцієнта.

При наданні нормативів перерахування коштів на лютий місяць довідки щодо
суми заборгованості за пільгами і субсидіями надаються за минулий рік.

26. Оптовий продавець природного газу, оператори газотранспортної та га-
зорозподільних систем щомісяця до 21 числа місяця, що передує розрахунко-
вому періоду, подають до НКРЕКП інформацію (на підставі підписаних актів
звірки, приймання-передачі тощо) щодо стану розрахунків і відсотка оплати за
період з початку року до місяця, що передував попередньому розрахунковому
періоду, включно станом на 20 число місяця, що передує розрахунковому пе-
ріоду, окремо за кожною категорією споживачів. При розгляді нормативів пе-
рерахування коштів на лютий місяць інформація щодо стану розрахунків і від-
сотка оплати надається за минулий рік.

27. Підставами для зміни нормативів перерахування коштів є:
зміна тарифів на розподіл або транспортування природного газу, а також

інших величин, що застосовуються при розрахунку нормативів перерахування
коштів;

надання газопостачальним підприємством інформації щодо відсутності за-
боргованості перед оптовим продавцем природного газу, операторами газо-
транспортної та/або газорозподільних систем за категоріями споживачів до мі-
сяця, що передує розрахунковому періоду (станом на 20 число), якщо інше не
було надано оптовим продавцем природного газу та/або операторами газо-
транспортної/газорозподільних систем (у разі наявності заборгованості за ми-
нулі роки – за умови надання до НКРЕКП договорів про реструктуризацію та
дотримання строків погашення цієї заборгованості). У такому випадку норматив
перерахування коштів на поточний рахунок газопостачального підприємства на
розрахунковий період може бути збільшений на величину нормативу перера-
хування коштів оптового продавця природного газу та/або операторів газо-
транспортної та/або газорозподільних систем за відповідною категорією спо-
живачів;

обґрунтоване звернення газопостачального підприємства щодо зміни нор-
мативу перерахування коштів унаслідок дії надзвичайної обставини техноген-
ного, природного або екологічного характеру та надання до НКРЕКП інформації
щодо розміру коштів, які необхідні для подолання надзвичайної ситуації, з по-
дальшим поверненням цих коштів;

рішення НКРЕКП (за результатами проведених перевірок газопостачального
підприємства);

недотримання газопостачальним підприємством або його структурним під-
розділом положень цього Алгоритму;

звернення газопостачального підприємства щодо зменшення його норма-
тиву перерахування коштів на користь оптового продавця та/або операторів га-
зотранспортної та/або газорозподільних систем;

інші випадки, передбачені законодавством. 
28. Кошти, що надходять за спожитий категоріями «населення» та «ТКЕ –

населення» природний газ на підставі визнаної претензії або за рішенням суду,
зараховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом вико-
ристання газопостачального підприємства та його структурних підрозділів.

29. Своєчасність укладення відповідних договорів забезпечують керівники
операторів газотранспортної та/або газорозподільних систем, газопостачальних
підприємств, оптового продавця природного газу, а у випадку використання га-
зопостачальними підприємствами промислових трубопроводів газодобувних
підприємств – керівники газодобувних підприємств.

30. Повноту та достовірність даних, що надаються для розгляду та затвер-
дження НКРЕКП нормативу перерахування коштів, забезпечує керівник газо-
постачального підприємства.

31. Контроль за виконанням положень цього Алгоритму здійснюється
НКРЕКП.

Заступник директора Департаменту із регулювання відносин 
у нафтогазовій сфері Т. РяБУХА

З додатками №1-4 до постанови НКРЕКП можна ознайомитися
на сайті «УК»

Біловодський районний суд Луганської області викликає на 10.02.2016 р. на
08 годину 00 хвилин відповідачів по справах за позовами ПАТ «Дельта Банк»
про стягнення заборгованості:

Тарико Віктора Володимировича, 30.08.1978 р.н., Селезньова Сергія Сергі-
йовича, 04.12.1971 р.н., Селезньову Інну Миколаївну, Мальченка Євгена Сергі-
йовича, 18.06.1990 р.н., Бородюка Едуарда йосиповича, 23.09.1962 р.н., Боро-
дюк Людмилу Юріївну, 07.11.1958 р.н., Білоуса Дмитра Олександровича,
07.01.1980 р.н., Чумака Юрія Васильовича, 19.12.1954 р.н., Половчука Сергія
Вікторовича, 28.05.1980 р.н., Булдакову Наталію В’ячеславівну, 15.05.1977 р.н.,
Іващенка Максима Миколайовича, 26.06.1976 р.н., Сидорчук Оксану Анатолі-
ївну, 30.12.1977 р.н., Войтюка Віктора Дмитровича, 08.05.1968 р.н., Волкова Во-
лодимира Олександровича, 23.02.1982 р.н., Вахтіну Оксану Олександрівну,
02.12.1984 р.н., Лавроненка Андрія Сергійовича, 16.01.1979 р.н., Уразовського
Олександра Юрійовича, 17.02.1982 р.н., Цибульського Сергія Володимировича,
16.04.1958 р.н., Рябоштанова Сергія Сергійовича, 19.10.1982 р.н., Рябоштанова
Сергія Івановича, 13.02.1960 р.н., Іванова Олександра Олександровича,
05.04.1984 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
яких - Луганська обл., м. Свердловськ.

Антонова Ігоря Юрійовича, 05.10.1964 р.н., Мальченка Сергія Анатолійовича,
25.03.1961 р.н., Ковальова Олександра Володимировича, 11.06.1987 р.н., Бра-
тякіну Євгенію Анатоліївну, 07.11.1981 р.н., Іванову Олену Олександрівну,
17.10.1978 р.н., Лазо Костянтина Вікторовича, 26.12.1973 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) яких - Луганська обл., м. Ро-
веньки;

Нуштаєва Юрія Вікторовича, 15.08.1961 р.н., Бистрову Оксану Віталіївну,
23.01.1986 р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
яких - Луганська обл., м. Червонопартизанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі ст. 169

ЦПК України.
Суддя Булгакова Г.В.

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Арсеньєва Сергія Володимировича, який
мешкає за адресою: Луганська область, Попаснянський
район, смт Комишуваха, вул. Мар’ївська, буд. 2, у судове за-
сідання по цивільній справі № 423/805/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Арсе-
ньєва Сергія Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 3 лютого 2016 року
об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Cуворова, 6, каб. №3 (2 поверх). 

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Мозолєва

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Сівцова Кирила Ана-
толійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором у розмірі 105 186,79 гривень.

Відповідач Сівцов Кирило Анатолійович викликається
до каб. № 27 суду на 4 лютого 2016 року о 08 годині 40
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Шевченківський районний суд м.Чер-
нівці викликає Пітхадія Санджая Шанті-
лала, останнє відоме місце проживання
якого за адресою: м. Чернівці, вул. Гас-
телло, 1/6, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Піт-
хадії Ірини Тарасівни до Пітхадія Санджая
Шантілала про розірвання шлюбу на 11 го-
дину 00 хвилин 2 лютого 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет №13.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справу буде розглянуто за його від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Голова суду М. І. Данилюк

У Подільському районному суді м.
Києва 04.02.2016 р. о 14 год. 00 хв. під го-
ловуванням судді Декаленко B.C. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Голяк Сергія Васильо-
вича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Явка вищезазначених осіб (сторін по
справі) в судове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача – справа буде
слухатись за його відсутності згідно зі ст.
169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідачів за первісним позовом та третіх осіб за зустрічним
позовом Рай Людмилу Олександрівну, Трубаченко Олександру Олександрівну у справі № 520/11195/15-ц за
позовом Мартиросьяна Владислава Борисовича до Рай Людмили Олександрівни, Трубаченко Олександри Олек-
сандрівни, Одеської міської ради, треті особи: Третя Одеська державна нотаріальна контора, Овідіопольська
районна державна нотаріальна контора про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки
без реєстрації шлюбу та визнання права власності в порядку спадкування за заповітом та за зустрічним позовом
Одеської міської ради до Мартиросьяна Владислава Борисовича, треті особи: Рай Людмила Олександрівна,
Трубаченко Олександра Олександрівна, Третя Одеська державна нотаріальна контора, Овідіопольська районна
державна нотаріальна контора про визнання спадщини відумерлою та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 01.02.2016 р. о 10 годині 00 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає 
в судове засідання на 04 лютого 2016 року о 09 год. 30 хв. як
відповідача Самсоннікова Валерія Петровича по цивільній справі
№ 515/2224/15-ц за позовом Самсоннікової Валентини Степа-
нівни до Самсоннікова Валерія Петровича про визнання особи
такою, що втратила право користуватися житлом.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська об-
ласть, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд справи
відбудеться за його відсутності.

Суддя Сивоконь Т.І.

Кремінський районний суд Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул.
Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Ва-
лентина Івановича як обвинувачених у судове засідання по
кримінальному провадженню № 414/1899/15-к, провад-
ження №1-кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іва-
нівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за ч.
2 ст. 110 КК України, що відбудеться 16 лютого 2016 року о
10 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове
засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 12 лютого 2016
року об 11 годині 30 хвилин, засуджену Сидорову Вікторію Олек-
сандрівну для розгляду по суті подання Троїцького РВ КВІ 
УДПтСУ у Луганській області відносно засудженої Сидорової Вік-
торії Олександрівни про вирішення питання про скасування
звільнення від відбування покарання з випробуванням та направ-
лення засудженої в місця позбавлення волі (справа №
433/626/14-к).

У разі неявки судове засідання буде проведено без участі ос-
танньої.

Суддя О. І. Суський

Лисичанський міський суд Луган-
ської області викликає як відповідача
Якушева Володимира Володими -
ровича (зареєстрований та мешкає:
м. Луганськ, вул. Металургійна, буд. 14)
по справі 415/136/16-ц (2/415/350/16)
за позовом Нікольченко Світлани Ана-
толіївни про розірвання шлюбу у су-
дове засідання на 10 лютого 2016 року
об 11.00 год., зал № 2.

У разі неявки відповідача у судове
засідання справу буде розглянуто на
підставі наданих суду документів від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.Б. Чернобривко

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Палюха Максима Миколайо-
вича в судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Палюх Ірини Геннадіївни до Па-
люха Максима Миколайовича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 10 лютого 2016 року о 08
год. 30 хв. (резервна дата судового засідання - 19
лютого 2016 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. Ле-
ніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Бадюка Андрія Олексійовича
в судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Бадюк Катерини Валентинівни до Ба-
дюка Андрія Олексійовича про стягнення аліментів,
яке відбудеться 10 лютого 2016 року о 08 год. 00
хв. (резервна дата судового засідання - 19 лютого
2016 року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 04 лютого 2016 року о 09.30 годині в
приміщенні Чернігівського районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Леніна, буд. 391, Ду-
бову Ганну Іванівну, зареєстровану за адресою:
Донецька область, м. Кіровське, м-н Гірняцький,
9/55 як відповідача по цивільній справі №
329/1385/15-ц за позовом Дубового Дениса Ми-
колайовича до Дубової Ганни Іванівни про ро-
зірвання шлюбу.

Суддя Н.М. Пода

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі:
Анікін Роман Георгійович, останнє місце мешкання: Донецька область,

м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд. 64, кв. 15; Паршукова Раїса Іванівна, ос-
таннє місце мешкання: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд.
64, кв. 15 викликаються на 4 лютого 2016 року о 10.00 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у їхню від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua


