
СЕМІНАР НА ТЕМУ: 

“ОСОБЛИВОСТІ 

Е-ДЕКЛАРУВАННЯ У 2020 РОЦІ”





1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка 
вказана у персональному кабінеті Єдиного державного  
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування;

2. Перевірити термін дії та працездатність ЕЦП  для роботи з 
Реєстром;

3. У разі відсутності закордонного біометричного паспорту або 
паспорту громадянина України у вигляді ID-картки 
необхідно завчасно звернутися до Міграційної служби для 
оформлення біометричних документів, в яких 
зазначається унікальний номер запису;

4. Для отримання інформації про відкриті рахунки у банках на 
ім’я суб’єкта декларування та членів його сім’ї слід 
завчасно звернутись до відділень банків та взяти довідку 
про доходи з “Особистого кабінету” ДФСУ.



Як змінити електронну 

поштову скриньку ?
• Для зміни електронної поштової скриньки у персональному кабінеті 

суб’єкта декларування в Реєстрі необхідно:

- авторизуватися в Реєстрі декларацій: https://portal.nazk.gov.ua за 
допомогою власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП), 
перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні 
дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та 
натиснути кнопку «Змінити E-mail»;

- після надходження на нову поштову скриньку листа «Зміна E-mail | 
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ» перейти за вказаним 
посиланням, повторно здійснити вхід у Ваш персональний кабінет та 
перевірити вкладку «Мій профіль».

• Звертаємо увагу, що у полі «E-mail» повинна бути зазначена вже 
змінена електронна поштова скринька.

• Для зміни електронної поштової скриньки у персональному кабінеті 
суб’єкта декларування в Реєстрі не потрібно отримувати новий КЕП.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportal.nazk.gov.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR0HPolRyLkefk6YMcOHyPLhpzQ6r4O4B1QICwoVsMZqmDQqQEl37yZJ0jM&h=AT0-MJkjY-2hhdDIHKsT-0jMx7PtOlU1dPjtxWkP6GwgTg9X9IJKWgzmjSeBo4kTZ6UsbP-gsz2Xkl5K894yW1UU_tGLv8Vtt0HFcUBE-J_zI0Q3ApWIxKObxd0e45hBBpmo3060meRTjiksWZc0uk5nPJdlgZSiefxo1GjfdbnKAXy_wCjdvqRH_ll1JiyghfzhrdkVigti1KpHk9q1fdI8MkGNPF5I6Ow-JU_pfT3xsE-z9uBFf4h7HYzOZOgTLNZDykOfnE0Fi9jXUNGSOvdH-mwub53MDftIXJboDF2JEbxJEaP6u32l0-r7AZm4ZoWX_aI3Ecfs0WGcP-vQqz5Rby_GJJ8tF43niqEqDcSwwZ8029VF9LGv4QbtighZ9TJr-gzYd7pGXOvpxxePrbCyG-rKdpBsWfDHeYfoC_dqp_tE2vGhB6F9QM4r5LHkFqqPCIAqryfl29U6CQFYcCRjOMJL7sw_Uma0_yETqwaBjEhEFAXiKZBh2Bcxjv4oBmtjJwbI-tLXOSlotaDLjUZnZtP0lFF-ILNn6QXxlLTfkfC_oALwjBwWbTfE-oHDZ_NzHCxyTMXsTxW8fXslhLFtQhLF6kR_4e8UoDi8EOOBy-qVaZVpZA38OX-K_Ec4A-PdxD9r


Як змінити КЕП в Реєстрі декларацій у 

разі втрати доступу до електронної пошти

• Якщо суб’єкт декларування отримав новий 
кваліфікований електронний підпис (КЕП) та втратив 
доступ до електронної адреси, яка зазначена у 
персональному електронному кабінеті, необхідно 
направити електронного листа у службу технічної 
підтримки Національного агентства: 
support@nazk.gov.ua

• У листі необхідно зазначити діючу персональну 
поштову скриньку, яка у подальшому будете 
використовуватися для роботи з Реєстром, П.І.Б. 
суб’єкта декларування, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків (РНОКПП).

• Після обробки листа суб’єкт декларування зможе 
скористатись функцією «Я змінив свій особистий 
ключ».



Як уникнути технічних питань при вході в 

Реєстр декларацій ?

• Закінченням строку дії кваліфікованого електронного підпису (КЕП; стара 
назва – електронний цифровий підпис (ЕЦП)); використанням поштової 

скриньки на електронних ресурсах, які потрапили під дію санкцій (mail.ru, 
Yandex та інші)➡ https://bit.ly/3azZuT3; 

• Зміною КЕП після реєстрації в Реєстрі декларацій.

• У разі зміни КЕП для роботи в Реєстрі необхідно зробити серію послідовних 
кроків:

- Зайти на сторінку входу до Реєстру https://portal.nazk.gov.ua/login і скористатись 
посиланням: «Я змінив свій особистий ключ».

- У полі Електронна адреса необхідно вказати електронну адресу, яка зазначена у 
персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування, та натиснути 
кнопку «Вислати код відновлення».

- Зайти в поштову скриньку та відкрити лист «Зміна кваліфікованого електронного 
підпису (ЕЦП) | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ».

• Для завершення процедури зміни КЕП необхідно перейти за посиланням, 
обрати кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (АЦСК), обрати 
файл особистого ключа та вказати пароль від нього, натиснути кнопку «Змінити 
кваліфікований електронний підпис (ЕЦП)».

https://bit.ly/3azZuT3
https://portal.nazk.gov.ua/login


️ ⃣ Виправити помилку при автентифікації користувача або з’єднання з 
сервером допоможе комбінація клавіш Ctrl+F5 перед повторним 
входом у Реєстр.

️ ⃣ Побачити відсутнє на сторінці поле «Перейти на сторінку накладання 
кваліфікованого електронного підпису» допоможе комбінація клавіш 
«Ctrl» «-» на клавіатурі, щоб зменшити масштаб сторінки браузера.

️ ⃣ Для коректного зчитування особистого ключа необхідно встановити на 
ПК актуальну дату та час.

️ ⃣ Знайти лист-підтвердження при зміні електронної поштової скриньки та 
при зміні кваліфікованого електронного підпису в Реєстрі допоможе 
перевірка папки «Спам».

️ ⃣ Якщо виникає помилка при передачі запиту на сервер ЦСК за 
протоколом HTTP (5) – вимкніть розширення Вашого браузера та 
змініть налаштування антивірусного програмного забезпечення.

️ ⃣ Зверніть увагу, що у Реєстрі використовується адреса електронної 
пошти, яку Ви вказуєте при реєстрації і яка не залежить від адреси, 
вказаної Вами при отриманні КЕП.

️ ⃣ Роздрукувати поданий документ допоможе комбінація клавіш Ctrl+Р на 
клавіатурі, а потім натисніть кнопку «Друк» у спливаючому вікні.



http://uajcc.org/declarac_2020/



РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК СУБ'ЄКТІВ 
ДЕКЛАРУВАННЯ

• До суб’єктів декларування 
також віднесено: помічників 
суддів (пп. «ї» п.1 ч.1 ст.3 ЗУ 
«Про запобігання корупції»)

• Осіб, які входять до складу 
конкурсних комісій, утворених 
відповідно до ЗУ «Про 
державну службу», ЗУ «Про 
службу в органах місцевого 
самоврядування», інших 
законів, і при цьому не є 
особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування 
(пп. «в» п.2 ч.1 ст.3 ЗУ «Про 
запобігання корупції»)



ЗМІНЕНО ОКРЕМІ РОЗДІЛИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ДЕКЛАРАЦІЇ

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:

з 01.01.2020 введено нові форми декларації 

осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування та 

повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта декларування

ЗАКОНОДАВСТВО:

Наказ НАЗК від 12.12.2019 № 168/19 «Про 

затвердження змін до рішення 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 10.06.2016 № З»



РОЗДІЛ 2.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО УНІКАЛЬНОГО НОМЕРУ ЗАПИСУ В 

ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (УНЗР) СУБ’ЄКТА 

ДЕКЛАРУВАННЯ (п.1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

КОРИСНО:

- унікальний номер (УНЗР) міститься у закордонному біометричному паспорті 

або паспорті громадянина України у вигляді ІД-картки (у разі відсутності 

біометричних документів для отримання унікального номеру запису слід 

звернутися до міграційної служби за місцем проживання)

- у разі відсутності у суб’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР 

передбачається можливість обрання суб’єктом декларування відповідного 

значення цього поля

ЗАКОНОДАВСТВО:

- ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»

- Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з 

нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також 

здійснення ідентифікації та верифікації, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.10.2017 №784



• РОЗДІЛ 2.1 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 
НАГАДУЄМО, ЩО ПІДРОЗДІЛ «КАТЕГОРІЯ ПОСАД» МІСТИТЬ ТАКОЖ 
ВІДОМОСТІ ЩОДО НАЛЕЖНОСТІ ДО:  СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ЯКІ 
ЗАЙМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
СТАНОВИЩЕ  

Належать:

• судді, керівники, заступники керівників апаратів та самостійних 
структурних підрозділів судів, юрисдикція яких поширюється на 
територію України, АРК, однієї або кількох областей, міст Києва або 
Севастополя, на територію одного або кількох районів, міста 
республіканського в АРК або обласного значення, району в місті, міста 
районного значення, (державні службовці, посади яких віднесені до 
категорій «А» та «Б») (ст.50 ЗУ «Про запобігання корупції»)

НЕ належать:

• помічники суддів, державні службовці, посади яких віднесені до 
категорії «В», в тому числі секретарі судових засідань

• СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ПОСАДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З 
ВИСОКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

• НЕ належать:

• судді, помічники суддів, державні службовці, які є працівниками 
апаратів судів

• Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, 
затверджений рішенням НАЗК №2 від 17.06.2016 р., зі змінами від 
12.11.2019 р.



РОЗДІЛ 2.2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї 

СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
• ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО:

• - дітей суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття - незалежно від 
спільного з ним проживання (ч.1 ст.1 ЗУ «Про запобігання корупції»);

• - унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі члена 
сім’ї суб’єкта декларування (п.1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»).

• ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:

• - членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, 
вважаються особи, які спільно проживали із суб’єктом декларування станом на 
останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом 
року, що передує року подання декларації (ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції»);

• - у разі відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості для 
заповнення декларації суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в 
декларації, при цьому НАЗК проводить повну перевірку декларації та інформації, яка 
підлягає відображенню в декларації, щодо такого члена сім’ї (ч.1 ст. 50 ЗУ «Про 
запобігання корупції»);

• - розширене поняття «близькі особи» за приписами ЗУ «Про запобігання корупції» є 
відмінним від поняття «члени сім’ї суб’єкта декларування» та не застосовується при 
заповненні декларації.



• РОЗДІЛ 10 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

• ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО КРИПТОВАЛЮТИ, ЯКА 

НАЛЕЖИТЬ СУБ’ЄКТУ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНАМ ЙОГО СІМ’Ї 

• (п.6 ч.1 ст.4б ЗУ «Про запобігання корупції»)

• РОЗДІЛ 11 ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

• ЗМІНЕНО ФОРМУЛЮВАННЯ «ОТРИМАНІ (НАРАХОВАНІ) 

ДОХОДИ» НА «ОТРИМАНІ ДОХОДИ» СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 

АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї (п.7 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання 

корупції»)

• РОЗДІЛ 12 ГРОШОВІ АКТИВИ

• ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО НАЯВНИХ У СУБ’ЄКТА 

ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї ГРОШОВИХ 

АКТИВІВ, ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У БАНКУ (п.8 ч.1 ст.46 ЗУ «Про 

запобігання корупції»)



• ДОПОВНЕНО ДЕКЛАРАЦІЮ РОЗДІЛОМ 12.1 БАНКІВСЬКІ ТА 
ІНШІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, У ЯКИХ У СУБ'ЄКТА 
ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї ВІДКРИТІ РАХУНКИ

• В ДАНОМУ РОЗДІЛІ НЕОБХІДНО ВКАЗАТИ БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ 
ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА КОРДОНОМ, У ЯКИХ 
У СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї: 

• - відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, рахунки, відкриті 
третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його 
сім’ї)

• - зберігаються кошти, інше майно

• ТАКІ ВІДОМОСТІ ВКЛЮЧАЮТЬ ДАНІ ПРО:

• - тип та номер рахунку

• - дані про банківську або іншу фінансову установу

• -осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають 
доступ до індивідуального банківського сейфа

• -осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів 
його сім’ї (п.8-1 ч.1 ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

• КОРИСНО:

• - для отримання вищевказаної інформації про відкриті рахунки 
(незалежно від наявних коштів на рахунку) на ім’я суб’єкта 
декларування та членів його сім’ї слід завчасно звернутись до 
відділень банків



• РОЗДІЛ 13 ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

• ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО ЗАЛИШКУ 
ПОЗИКИ (КРЕДИТУ) СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО 
ПЕРІОДУ

• ЗВЕРТАЄМО УВАГУ:

• - відомості в даному розділі зазначаються, якщо 
розмір зобов’язання перевищує 50 прожиткових 
мінімумів (96 050 грн.), встановлених для 
працездатних осіб на 1 січня звітного року (п.9 ч.1 
ст.46 ЗУ «Про запобігання корупції»)

• РОЗДІЛ 14 ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА 
ДЕКЛАРУВАННЯ

• ДОПОВНЕНО ВІДОМОСТЯМИ ЩОДО ВИДАТКІВ, А 
ТАКОЖ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРАВОЧИНІВ, 
ВЧИНЕНИХ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ (п.10 ч.1 ст.46 ЗУ 
«Про запобігання корупції»)



Проблемні питанні, які 

виникають при заповненні 

Е-декларації

https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/metodychni-

rekomendatsiyi-sub-yektam-deklaruvannya/



Інформація про суб'єкта 

декларування та членів його 

сім'ї



• Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?

• Згідно з визначенням терміна  «члени сім’ї», що міститься в статті 1 Закону, та  
приміткою  до  статті  46  Закону  членами  сім’ї  суб’єкта  декларування вважаються:

• 1)  особа,  яка  перебуває  у  шлюбі  із  суб’єктом  декларування (чоловік/дружина) 
станом на останній день звітного періоду,  – незалежного від спільного проживання із 
суб’єктом декларування упродовж звітного періоду; 

• 2) діти суб’єкта декларування до  досягнення ними повноліття, незалежного від  їх  
спільного  проживання із  суб’єктом  декларування  упродовж  звітного періоду; 

• 3) будь-які особи, які станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом 
не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації, спільно  
проживали,  були  пов’язані  спільним  побутом,  мали  взаємні  права  та обов’язки із 
суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не  мають  
характеру  сімейних),  у  тому  числі  особи,  які  спільно  проживали  із суб’єктом 
декларування, але не перебували у шлюбі.

• Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних вище ознак, для цілей 
декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування (наприклад, особи,  
які  за  відсутності  вказаних  ознак  спільно  орендують  (користуються) житло, 
проживають в одній квартирі, кімнаті у гуртожитку, готелі тощо).



• Чи вважається членом сім’ї суб’єкта декларування його  колишній чоловік  чи  
колишня  дружина,  якщо  шлюб  було  припинено  у  звітному періоді? 

• При вирішенні питання, чи належить колишній чоловік/дружина до членів сім’ї,  слід  зважати  на  
термін  «члени  сім’ї»,  зазначений  у  статті  1  Закону,  та Примітку до статті 46 Закону. 

• Приклад 1:

• Шлюб розірвано у звітному періоді та подружжя після розлучення разом не проживало,  не  було  
пов’язане  спільним  побутом,  не  мало  взаємних  прав  і обов’язків.  У  такому  випадку  
колишній  чоловік/дружина  не  є  членом  сім’ї суб’єкта декларування. 

• Аналогічно у разі смерті одного з подружжя у звітному періоді.

• Приклад 2: 

• Шлюб  розірвано у  звітному  періоді.  Після  розлучення  подружжя проживало  разом,  було  
пов’язано  спільним  побутом,  мало  взаємні  права  і обов’язки станом на 31 грудня звітного 
періоду. У  такому  випадку  колишній  чоловік/дружина  є  членом  сім’ї суб’єкта декларування як 
особа, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, оскільки має ознаки члена сім’ї на кінець 
звітного періоду.

• Приклад 3:

• Шлюб розірвано у звітному періоді, після розлучення колишній чоловік та дружина проживали 
разом, були  пов’язані  спільним побутом,  мали взаємні  права і обов’язки станом сукупно не 
менше 183 днів протягом звітного року, але на 31  грудня звітного  періоду  припинили   
проживати  разом,  не  були  пов’язані спільним побутом, не мали взаємних прав і обов’язків. У  
такому  випадку  колишній  чоловік/дружина  є  членом  сім’ї суб’єкта декларування, оскільки 
мали ознаки членів сім’ї більше ніж 183 дні упродовж звітного періоду.

• Звертаємо  увагу,  що  абзацом  третім  частини  другої  статті  46  Закону передбачено, що  дані 
про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні  суб’єкта  декларування  або  
членів  його  сім’ї,  зазначаються  в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або 
користуванні станом на останній день звітного періоду або  протягом не менше половини днів 
протягом звітного періоду. Тому суб’єкт декларування повинен відобразити у відповідних 
розділах  декларації  відомості  про  всі  об’єкти,  що  належать  колишньому 
чоловіку/дружині та  якими  суб’єкт  декларування  володів,  користувався  не менше  половини  
днів  протягом  звітного  періоду,  навіть  якщо  такий чоловік/дружина більше не є членом 
сім’ї суб’єкта декларування.



• Чи вважається членом сім’ї суб’єкта 

декларування його дитина, яка у 

звітному періоді досягла повноліття? 
• Якщо дитина суб’єкта декларування досягла повноліття

у звітному періоді, то вона вважається членом сім’ї

такого суб’єкта лише за умови, що вона спільно 

проживала, була пов’язана спільним побутом, мала 

взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування  

(крім осіб, взаємні права  та обов’язки  яких  не  мають 

характеру  сімейних)  сукупно  протягом  не менше  183  

днів протягом  звітного року або станом на останній 

день звітного періоду.



• Як визначати спільне проживання суб’єкта декларування з 
іншою особою  за  відсутності  офіційно  зареєстрованого  
шлюбу.  Чи  потрібно встановлювати цей факт в судовому 

порядку? 

• Закон  не  передбачає  обов’язку  суб’єкта  декларування  
звертатися  до  суду для встановлення факту спільного 
проживання. 

• Водночас зважаючи на зміст статті 1, примітки до статті 46 Закону,  
для цілей декларування,  щоб  особа  вважалася  членом  сім’ї  
суб’єкта  декларування,  вона повинна проживати спільно із 
суб’єктом декларування станом на останній день звітного  періоду  
або  сукупно  протягом  не  менше  183 днів  протягом  року, що 
передує року подання декларації, а також одночасно бути 
пов’язаною спільним побутом та взаємними правами і обов’язками
із суб’єктом декларування. 

• Це не стосується дружини/чоловіка суб’єкта декларування, його 
неповнолітніх  дітей, які є членами сім’ї незалежно від наявності 
зазначених ознак, а також осіб, які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом, але взаємні права і обов’язки яких  не  мають  
характеру  сімейних  (наприклад,  у  випадку  спільної  оренди 
квартири, кімнати в гуртожитку тощо).



Загальні  положення  щодо  відображення  

відомостей  про  об’єкти 

декларування



• Чи  потрібно  в  декларації  особи,  уповноваженої  на  виконання функцій  
держави  або  місцевого  самоврядування,  зазначати  відомості  про об’єкт, 

який перебував у власності  суб’єкта  декларування або члена сім’ї протягом  не  
менше  половини  днів  протягом  звітного  періоду  та  був відчужений у 

звітному періоді? 

• Не потрібно. 

• Статтею 46 Закону встановлено вимогу зазначати у декларації відомості про об’єкти 
декларування (з урахуванням особливостей для окремих об’єктів), що:

- належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві власності, у тому числі 
спільної власності; 

- перебувають в їх володінні, оренді чи на іншому праві користування;

- є об’єктами права власності третьої особи,  якщо суб’єкт декларування або член його 
сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об ’єкта або може  прямо  
чи  опосередковано  (через  інших  фізичних  або  юридичних  осіб) вчиняти  щодо  
такого  об’єкта  дії,  тотожні  за  змістом  здійсненню  права розпорядження ним  (такі 
відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти  належать  на  праві  
власності  юридичній  особі,  зазначеній  у  пункті  5 частини першої статті 46 Закону, 
та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої 
юридичної особи).

• Таким чином,  відомості про об’єкт, який належав суб’єкту декларування або  члену  
його  сім’ї на  праві  власності протягом  не  менше  половини  днів протягом звітного 
періоду, але був відчужений у звітному періоді і не належить на  праві  власності  
станом  на  останній  день  звітного  періоду,  у  відповідному розділі декларації не 
зазначаються. 

• Одночасно  звертаємо  увагу,  що  в  такому  випадку  заповненню  можуть підлягати 
розділи  11 «Доходи, у тому числі подарунки» (у разі отримання доходу від 
відчуження такого майна),  14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» (у  
разі  перевищення  відповідного  порогу  вартості  об ’єкта  при  укладенні правочину 
про його відчуження).



• Чи  слід  декларувати  майно,  якщо  суб’єкт  декларування  або  член 
його  сім’ї  володів  (користувався)  ним  упродовж  року,  але  станом 

на 31 грудня вже не володіє (користується)?

• Якщо об’єкт декларування перебував у володінні або користуванні суб’єкта 
декларування  або членів його сім’ї  сукупно  протягом не менше половини 
днів протягом звітного періоду, то він повинен бути відображений у 
декларації, навіть якщо  володіння  чи  користування  було  припинено  
станом  на  останній  день звітного періоду. 

• У випадку об’єкта незавершеного будівництва, право власності на який було 
зареєстровано у звітному періоді і який у зв’язку з цим відображений у 
розділі 3 «Об’єкти  нерухомості» декларації,  інформація  про  такий  об’єкт  
у  розділі  4 «Об’єкти незавершеного будівництва» тієї ж самої декларації не 
зазначається з метою уникнення дублювання.

• Правило  про  декларування  об’єкта  у  випадку  володіння  чи  
користування ним сукупно протягом не менше половини днів протягом 
звітного періоду  також не поширюється на грошові активи.

• Звертаємо  увагу  на  те,  що  для  деяких  об’єктів  передбачено  обов’язок  
їх декларування незалежно від наявності станом на останній день 
звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного 
періоду. Це стосується доходів, у тому числі подарунків, які були отримані у 
звітному періоді, видатків та правочинів, вчинених у звітному періоді, 
посади чи роботи, що виконувалися за сумісництвом.



• Що розуміється під іншими правами користування?

• Закон  передбачає  обов’язок  зазначати  в  декларації  окремі  об’єкти,  які 
належать  суб’єкту  декларування  або  члену  його  сім’ї  на  праві  
користування. Такими  правами  користування  можуть  бути:  оренда,  
сервітути,  право користування  земельною  ділянкою  для  
сільськогосподарських  потреб (емфітевзис),  право  забудови  земельної  
ділянки  (суперфіцій),  утримання, застава, користування на підставі 
довіреності, інші права, передбачені законом. Визначення зазначених 
категорій наведено у Цивільному кодексі України.

• Якщо відсутні правовстановлюючі документи та дані про 
вартість майна на дату набуття його у власність, чи потрібно 

суб’єкту декларування за власний кошт проводити оцінку 
майна?

• Закон  не  вимагає  від  суб’єкта  декларування проводити  оцінку  майна  з 
метою заповнення декларації. Слід обрати позначку «Не застосовується».

• Як  у  декларації  вказувати  вартість  об ’єкта  у  грошовій  одиниці 
України, якщо у документах вказана вартість у радянських або 

українських карбованцях, купонах?

• Слід  обрати  позначку  «Не застосовується».



• Як  розрахувати  поріг  декларування  для  окремих   об’єктів 
декларування?

• Відповідно до статті 46 Закону окремі об’єкти декларування зазначаються в 
декларації,  лише  якщо  їхня  вартість  (розмір)  перевищує  суму,  що  
становить еквівалент  певної  кількості  прожиткових  мінімумів.  

• Наприклад,  

• цінне  рухоме майно (крім транспортних засобів) зазначається, якщо 
його вартість перевищує 100 ПМ (192 100 грн.); 

• грошові активи зазначаються, якщо їхня сукупна вартість перевищує 50 
ПМ (96 050 грн.) (при цьому якщо сукупно розмір всіх активів перевищує 
зазначений поріг, то  в  декларації  зазначається  інформація  про  кожен  
окремий  вид  грошових активів  незалежно  від  розмір.

• видатки зазначаються, якщо розмір одного видатку перевищує 50 ПМ (96 
050 грн.) .

• При цьому розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних 
осіб, визначається станом на 1 січня звітного року. 

• У цілях вирахування розміру прожиткового  мінімуму,  під  звітним  роком  
розуміється  рік,  який  охоплений декларацією. Наприклад, для щорічної 
декларації, що подається у 2020 році за 2019  рік,  застосовується  розмір  
прожиткового  мінімуму  станом  на  1  січня 2019 року, тобто 1921 грн.



Об'єкти нерухомості



• Яким чином заповнити поле для вводу дати набуття прав на 
об ’єкт нерухомості,  якщо  суб’єкт  декларування  не  пам’ятає  

точну  дату  набуття таких прав?

• Якщо  суб’єкт  декларування  або  член  його  сім’ї  не  пам’ятає  
точну  дату набуття прав на майно,  і при цьому правовстановлюючі 
документи відсутні, а встановити цю дату з інших офіційних джерел 
неможливо, суб’єкт декларування може  зазначити як  таку  дату  
перше  число  відповідного  місяця  або  1  січня відповідного року.

• Чи потрібно декларувати участь в ОСББ і спільну власність 
членів ОСББ на об’єкти нерухомості із зазначенням даних про 

співвласників?

• Суб’єкт декларування не зобов’язаний декларувати членство в 
об’єднанні співвласників  багатоквартирного  будинку  (ОСББ)

• Яким  чином  відобразити  в  декларації  садибу,  тобто  
житловий будинок з прилеглими господарськими будівлями, 

садом (городом)?

• У  розділі  3  «Об’єкти  нерухомості» у  полі  «Вид  об’єкта» слід  
обрати варіант  «Інше» і  навести  відповідний  опис  об’єкта.  
Водночас,  якщо  складові такої садиби зареєстровані як окремі 
об’єкти  нерухомості, їх слід відобразити в декларації окремо.



• Яким  чином  відобразити  в  декларації  відомості  про  об’єкт 

нерухомості,  який  перебуває  у  власності  суб’єкта  
декларування  та одночасно на праві користування у члена 

його сім’ї або навпаки?

• У відповідному розділі декларації необхідно натиснути кнопку  
«Додати» та заповнити загальну інформацію та місцезнаходження 
об’єкта нерухомості.  При заповненні інформації щодо прав на цей 
об’єкт необхідно спочатку зазначити відомості про право власності, 
а потім про право користування.

• Для  цього  у  полі  «Тип  права» необхідно  обрати  позначку  
«Власність», заповнити поле  «Особа, якої стосується» та 
натиснути кнопку  «Додати». Далі у полі «Тип права» обрати 
позначку «Інше право користування», у полі «Зазначте 

• яке саме» в ручному режимі зазначити інформацію, заповнити поле 
«Особа, якої стосується» та  натиснути  кнопку  «Додати».

• Цю  дію  необхідно  провести  для кожної особи, яка користується 
таким об’єктом нерухомості. В кінці натиснути кнопку «Зберегти 
об’єкт».

• Створювати  нові  записи  про  вже  зазначений  об’єкт  нерухомості  
для кожного члена сім’ї не потрібно.



.

Тип  

права

Власність
Особа, якої 

стосується

Інше право 

користування

у полі «Зазначте

яке саме» в ручному режимі 

ввести дані

Особа, 

якої 

стосується



• Чи  зазначаються  у  розділі 3  «Об’єкти  нерухомості»  декларації 

відомості про користування об’єктом нерухомості за зареєстрованим місцем 
проживання?

• Так, зазначаються.  Відповідно до положень частини першої статті 46 Закону у  
декларації  зазначаються  відомості  про  зареєстроване  місце  проживання суб’єкта 
декларування та членів його сім’ї, об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту  
декларування  та  членам  його  сім’ї  на  праві  приватної  власності, включаючи 
спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування,  
незалежно  від  форми  укладення  правочину,  внаслідок  якого набуте таке право.

• Відповідно до статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні» реєстрація – внесення інформації до реєстру 
територіальної  громади,  документів,  до  яких  вносяться  відомості  про  місце 
проживання/перебування  особи,  із  зазначенням  адреси  житла/місця перебування.

• Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу 
реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, 
адреса якого зазначається під час реєстрації.

• Тобто  у зв’язку із  реєстрацією  місця проживання  у  суб’єкта  декларування та 
членів його сім’ї виникає право користування об’єктом нерухомості.

• Таким  чином,  відомості  про  об’єкти  нерухомості,  які  є  зареєстрованим 
місцем  проживання  суб’єкта  декларування  або  членів  його  сім’ї,  
необхідно зазначати  у  розділі  3  «Об’єкти  нерухомості»  декларації,  навіть  
якщо  особа фактично там не проживає.



Цінне рухоме майно 

(крім транспортных засобів)



• Які  об’єкти  належать  до  цінного  рухомого  майна?  Яким  
чином встановлюється  його  вартість  (ринкова  вартість,  під  

час придбання або в інший спосіб)?

• Під  рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти (речі), 
які можуть  бути  переміщеними  без  заподіяння  їм  шкоди  
(наприклад,  ювелірні вироби, персональні або домашні електронні 
пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі, зброя, тварини 
тощо).

• Відомості про цінну рухому річ повинні бути зазначені в декларації, 
якщо її вартість перевищує встановлений Законом поріг 
декларування, а саме 100 ПМ. 

• Зазначення даних про вартість цінного рухомого майна та дату його 
набуття не є обов’язковим, якщо права на таке майно були набуті до 
подання суб’єктом декларування  першої  декларації  відповідно  до  
вимог  Закону.  У  такому  разі необхідно додатково зазначити, що 
відповідне майно набуто до початку періоду здійснення суб’єктом 
декларування діяльності з виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування.



• У якому розділі декларації відображати цінну річ, яка є подарунком 
(наприклад, антикваріат, картина тощо)?

• Якщо цінне рухоме майно (крім грошей) є одночасно подарунком, то в разі 
перевищення встановленого  Законом  порогу  декларування  у  100  ПМ воно 
декларується як у розділі  5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», так 
і в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

• Аналогічний підхід застосовується і щодо будь-якого іншого майна, яке 
одночасно  є подарунком. Наприклад, подарунки  у  вигляді  цінних  паперів або 
транспортного засобу додатково декларуються у розділах  7 «Цінні папери»  та 6  
«Цінне  рухоме  майно  – транспортні  засоби» . Крім того, цінне майно, яке було 
набуто у звітному періоді як подарунок, слід також відобразити в розділі 14 «Видатки 
та правочини суб’єкта декларування» як предмет «Іншого правочину»,  який  не  
спричинив  видаток  (за  умови,  що  вартість  такого  майна перевищує встановлений 
у цьому розділі поріг декларування у 50 ПМ).

• Важливо  пам’ятати,  що  в  розділі  5  «Цінне  рухоме  майно  (крім транспортних 
засобів)»  такий об’єкт зазначається, лише якщо він перебуває  у суб’єкта 
декларування або члена його сім’ї на праві володіння, користування чи власності 
станом на останній день  звітного періоду або перебувало у володінні чи користуванні 
суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини  днів  
звітного  періоду.  

• Тоді  як  у  розділі  11  «Доходи,  у  тому  числі подарунки» таке  майно  
зазначається,  якщо  воно  було  отримано  як  подарунок упродовж звітного періоду, 
незалежно від того, чи залишилося воно у власності суб’єкта  декларування  (члена  
його  сім’ї)  станом  на  останній  день  звітного періоду та незалежно від строку 
володіння чи користування об’єктом упродовж звітного періоду.



Цінне рухоме 

майно - транспортні 

засоби



• Чи  слід  включати  у  вартість  транспортного  засобу  витрати, 
пов'язані з митним оформленням чи реєстрацією такого засобу?

• У  декларації  зазначається  вартість  транспортного  засобу  на  дату  
його набуття у власність, володіння або користування. Витрати на 
митне оформлення чи реєстрацію транспортного засобу в його вартість 
не включаються. Водночас, якщо  відповідний  видаток  на  митне  
оформлення  чи  реєстрацію  перевищує встановлений  поріг  
декларування  (50  ПМ)  і  був  здійснений  суб'єктом декларування  у  
звітному  періоді,  то  він  повинен  бути  відображений у  розділі  
декларації "Видатки та правочини".

• Якщо  транспортний  засіб  належить  суб'єкту  декларування  на  
праві  користування  на  підставі  довіреності,  а  інформація  про  
власника транспортного  засобу  йому  не  відома,  то  яким  чином  
відобразити  у декларації відомості про власника майна?

• Якщо суб'єкту декларування або члену його сім'ї не відома інформація 
про власника майна, яке перебуває в користуванні суб'єкта 
декларування або члена його  сім'ї,  а  із  правовстановлюючих  
документів  встановити  ці  відомості неможливо, то при заповненні 
відповідних полів декларації слід обрати помітку "Не  відомо".  
Винятком  є  лише  поля  "Прізвище",  "Ім'я" та "По батькові (за 
наявності)" власника такого майна, заповнення яких є обов'язковим.

• Слід також пам'ятати, що інформацію про власників транспортних 
засобів можна  отримати  у  відкритому  Єдиному  державному  реєстрі  
Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних 
засобів та їх власників. 



• Яким чином відобразити в декларації ситуацію, коли 
один і той же транспортний засіб перебуває у 

власності суб’єкта декларування і на праві 
користування  (наприклад,  на  підставі  довіреності)  

у  члена  його  сім’ї  або навпаки?

• Якщо  транспортний  засіб  перебуває  на  праві  
власності  у  суб’єкта декларування  та  одночасно  на  
праві  користування  у  члена  його  сім’ї,  то 
зазначаються права кожної особи на такий 
транспортний засіб (власність, інше право 
користування) у підрозділі «Права на цей об’єкт»
форми декларації.

• Аналогічно зазначається інформація, якщо 
транспортний засіб перебуває на праві власності у 
члена сім’ї суб’єкта декларування.

• Створювати  нові  записи  про  вже  зазначений  
транспортний  засіб  для кожного члена сім’ї не 
потрібно.



• Яка  інформація  зазначається  у  полі  «Ідентифікаційний  номер»  у розділі 6 
«Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації?

• У цьому полі слід зазначити ідентифікаційний номер транспортного засобу, якщо  
він  наявний.  Наприклад,  для  автомобіля  слід  вказати  ідентифікаційний номер 
(VIN), тобто вказаний у технічному паспорті на транспортний засіб номер шасі 
(кузова, рами).

• Чи слід декларувати транспортний засіб, який передано іншій особі на 
підставі довіреності з правом розпорядження?

• Так,  такий  транспортний  засіб  слід  декларувати,  оскільки  видача довіреності не 
припиняє права власності особи на майно. 

• Правове  регулювання  відносин,  пов’язаних  з  купівлею-продажем транспортних  
засобів,  здійснюється  на  підставі  положень  ЦК  України  з урахуванням  
загальних  положень  про  договір  та  спеціальних  правил, закріплених  у  
відповідних  положеннях  Порядку  державної  реєстрації (перереєстрації),  зняття  з  
обліку  автомобілів,  автобусів,  а  також  самохідних машин,  сконструйованих  на  
шасі  автомобілів,  мотоциклів  усіх  типів,  марок і  моделей,  причепів,  
напівпричепів,  мотоколясок,  інших  прирівняних до  них  транспортних  засобів  та  
мопедів,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  07.09.1998  № 
1388,  які  визначають  певні  особливості укладення, виконання та правові наслідки 
невиконання відповідних договорів.

• Таким  чином,  видача  довіреності на  володіння,  користування  та 
розпорядження  транспортним  засобом  без  належного  укладення  договору 
купівлі-продажу  цього  транспортного  засобу  не  вважається  укладеним 
відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності 
на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.



Цінні папери



• Які  цінні  папери  слід  декларувати  у  відповідному  
розділі декларації?

• Відповідно  до  пункту  4  частини  першої  статті  46  Закону,  декларуються цінні  
папери,  що  належать  суб'єкту  декларування  або  членам  його  сім'ї.  

До цінних паперів належать:

• - акції;

• - боргові цінні папери (облігації підприємств, державні облігації України, облігації 
місцевих позик, казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) 
сертифікати,  векселі,  облігації  міжнародних  фінансових  організацій,  облігації 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб);

• - чеки;

• - інвестиційні сертифікати;

• - іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні);

• - похідні цінні папери (деривативи);

• - приватизаційні цінні папери (ваучери тощо);

• - товаророзпорядчі цінні папери.

• Цей  перелік  не  є  вичерпним,  у  формі  декларації  можна  обрати  варіант 
"Інший вид" цінних паперів та зазначити, який саме. Зазначаються лише цінні 
папери, що належать суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві 
власності. Якщо цінні папери суб'єкта декларування або члена  його  сім'ї  
передані  в  управління  іншій  особі,  додатково  зазначаються відомості про 
таку особу.



• Якими є правила зазначення вартості цінних паперів у декларації?

• Вартість  цінних  паперів  відображається  відповідно  до  їх  номінальної вартості, 
при цьому у декларації зазначається кількість таких цінних паперів та номінальна 
вартість одного цінного папера.

• Частиною першою статті 12 Закону України  «Про цінні папери та  фондовий  
ринок» визначено, що інвестиційний сертифікат – цінний  папір,  який  розміщується  
інвестиційним  фондом, інвестиційною  компанією,  компанією  з  управління  
активами  пайового інвестиційного  фонду  та  посвідчує  право  власності інвестора  
на  частку в  інвестиційному  фонді,  взаємному  фонді  інвестиційної  компанії  та 
пайовому інвестиційному фонді. 

• Відповідно  до  частини  першої  статті  13  вказаного  Закону ощадний 
(депозитний)  сертифікат – цінний  папір,  який  підтверджує  суму  вкладу, внесеного  
у  банк,  і  права  вкладника  (власника  сертифіката)  на  одержання із  спливом  
встановленого  строку  суми  вкладу  та  процентів,  встановлених сертифікатом, у 
банку, який його видав.

• Згідно з  частиною  першою  статті 14 цього Закону вексель – цінний папір, який  
посвідчує  безумовне  грошове  зобов’язання векселедавця  або  його  наказ третій 
особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя
(векселедержателю).

• Частиною  першою  статті  15 зазначеного  Закону державний дериватив – цінний 
папір, що розміщується державою на міжнародних фондових ринках  і  підтверджує  
зобов’язання  України відповідно  до  умов  розміщення цього цінного папера 
здійснити виплати власнику цього цінного папера в разі досягнення певних показників 
валового внутрішнього продукту України, а також здійснити інші виплати.

• Таким чином, у декларації відображається кількість таких цінних паперів, а в полі 
«Номінальна вартість» необхідно обрати позначку «Не застосовується».



Доходи, у тому числі 

подарунки



• Які доходи та подарунки відображаються у декларації?

• Відповідно  до  пункту  7  частини  першої  статті  46  Закону  в  декларації 
зазначаються відомості про доходи, які були отримані суб’єктом декларування або 
членами його сім’ї упродовж звітного періоду.

• При цьому доходи включають:

✓ заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, 
так і за сумісництвом;

✓ гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами;

✓ дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;

✓ дохід від надання майна в оренду (користування);

✓ дивіденди; проценти; роялті;

✓ страхові виплати;

✓ виграші (призи) у  лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі 
тоталізатора;

✓ призи  (виграші)  у  грошовій  формі,  одержані  за  перемогу  та/або  участь  в 
аматорських спортивних змаганнях;

✓ благодійну допомогу; пенсію;

✓ спадщину;

✓ доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав;подарунки;

✓ інші доходи. 

• Під заробітною платою розуміється як основна заробітна плата, так і будь-які  
заохочувальні  та  компенсаційні  виплати  (премії,  надбавки  тощо), які 
виплачуються (надаються) суб’єкту декларування або члену його сім’ї у зв’язку з  
відносинами  трудового  найму,  крім  коштів  для  покриття  витрат  на відрядження, 
які у цілях декларування доходом не вважаються.



• Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і 
відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати у 
грошовій формі.

• Подарунки  вважаються  доходом  незалежно  від  того,  у  якій  формі  вони 
отримуються  у  формі  грошових  коштів  або  в  іншій  формі. 

• Відповідно  до  статті 1 Закону подарунок – це грошові кошти або інше 
майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які 
надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою  мінімальної  
ринкової.  Це  стосується  також  подарунків,  які  суб’єкт декларування 
отримує від члена сім’ї або навпаки.

• У разі оплати третьою особою витрат на відпочинок (переліт, проживання 
тощо),  лікування,  освіту тощо  суб’єкта  декларування  або  члена  його  
сім’ї,  це вважається подарунком у негрошовій формі, який повинен 
бути відображений у декларації із зазначенням вартості подарунка. 

• Доходи зазначаються незалежно від їх розміру. Винятком є доходи у 
вигляді подарунків.  Подарунки  у  формі  грошових  коштів
зазначаються  в  декларації, якщо розмір таких подарунків, отриманих від 
однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищує 5 ПМ (9 605 
грн.). Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (наприклад, рухоме 
майно, транспортні засоби, нерухомість тощо), зазначається, якщо 
вартість одного подарунка перевищує 5 ПМ (9 605 грн.). 



• Якщо отриманий у звітному періоді подарунок у вигляді цінного 
рухомого майна,  транспортного  засобу,  нерухомого  майна,  
цінних  паперів,  грошових активів чи інших об’єктів декларування 
перебуває у суб’єкта декларування або члена  його  сім’ї  станом  
на  останній  день  звітного  періоду,  такий  подарунок повинен бути 
також відображений у відповідному розділі 5 «Цінне рухоме майно 
(крім  транспортних  засобів)»,  6  «Цінне  рухоме  майно  –
транспортні  засоби», «Об’єкти нерухомості», 7 «Цінні папери», 
12 «Грошові активи», тощо. 

• Якщо ж відповідне таке майно не належить суб’єкту декларування 
або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду таке 
майно зазначається в розділі 11 «Доходи, у тому числі 
подарунки»,

- а  у разі його відчуження – двічі у такому розділі, 

- а також у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта 
декларування» у разі,  якщо  це  стосується  суб’єкта  
декларування  та  перевищує встановлений Законом поріг – 50 ПМ 
(96 050 грн.).



• Який розмір доходу, зокрема у вигляді заробітної плати, зазначати в 
декларації, нарахований або фактично отриманий? 

• У  декларації  зазначаються  відомості  про  отримані  доходи,  включаючи 
податки і збори.

• Відповідно  до  пункту  7  частини  першої  статті  46  Закону  в  декларації 
зазначаються відомості про отримані доходи суб’єкта декларування або 
членів його  сім’ї,  у  тому  числі  доходи  у  вигляді  заробітної  плати  
(грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за 
сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, 
благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та 
корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

• Відповідно  до  частини  першої  статті  67  Конституції  України  кожен 
зобов’язаний  сплачувати  податки  і  збори  в  порядку  і  розмірах,  
встановлених законом.

• Тобто  із  загальної  суми  заробітної  плати  фактично  й  відбуваються 
відрахування, у тому числі нараховується, утримується та сплачується 
податок на доходи фізичних осіб. 

• Таким чином, в декларації зазначаються відомості про  отриману  
заробітну плату, включаючи податки і збори.



• Чи  зазначаються  у  розділі  11  «Доходи,  у  
тому  числі  подарунки» декларації  

відомості  про  кошти,  отримані  у  звітному  
періоді  як  позика, кредит, інше фінансове 

зобов’язання?

• Ні. Кошти,  отримані  у  звітному  періоді,  на  
підставі  яких  у  суб’єкта декларування  
виникають  фінансові  зобов’язання  не  
зазначаються  у  розділі  11 «Доходи, у тому 
числі подарунки» декларації.

• Водночас  відомості  про  кошти,  на  підставі  
яких  у  суб’єкта  декларування виникають  
фінансові  зобов’язання,  вартість  яких  
перевищує  50  ПМ, зазначаються у розділі  13 
«Фінансові зобов’язання»  декларації.



• Чи є доходом у цілях декларування прощені (анульовані) 
банком за його рішенням сума кредиту або проценти за 

користування кредитом?

• Під доходом можуть розумітися додаткові блага, унаслідок отримання яких 
фінансове або матеріальне становище суб’єкта декларування  чи членів його сім’ї 
покращилося. Отримання основної суми кредиту, яку  надалі  за рішенням банку 
суб’єкт  декларування  чи  член  його  сім’ї  не  повинні  повертати,  є  доходом, 
оскільки завдяки цим коштам покращується фінансове становище особи, у неї 
з’являється можливість, наприклад, здійснити видатки, які інакше вона не могла б  
зробити.  Водночас  скасовані  відсотки  за  користування  кредитом  таким доходом  
не  є,  оскільки  відповідні  кошти  суб’єкт  декларування  або  член  його сім’ї 
фактично не отримували.

• Таким чином, сума кредиту, прощена (анульована) банком, збільшує дохід платника 
податку і включається до його оподатковуваного доходу. Разом з тим, відсотки, які 
нараховані банком за умовами договору за користування кредитом, не  є  доходом,  
який  призводить  до  приросту  показників  фінансового  та/або майнового стану 
платника податку. Відповідно, у разі прощення (анулювання) відсотків, 
нарахованих за користування кредитом, відсутні підстави вважати їх 
додатковим благом платника податку.

• Таким  чином,  якщо  сума  кредиту  була  прощена  (анульована)  в  звітному періоді,  
то  таку  суму  слід  відобразити  у  розділі  11  «Доходи,  у  тому  числі 
подарунки» декларації.



• Чи необхідно відображати у декларації доходи, отримані суб’єктом 
декларування або членом його сім’ї як фізичною особою-

підприємцем?

• Так, необхідно.

• Відповідно  до  пункту  7  частини  першої  статті  46  Закону  в  
декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб’єкта 
декларування або членів його сім’ї. Перелік видів доходів, наведений у 
цьому положенні, не є вичерпним і  включає  у  тому  числі  доходи  від  
підприємницької  діяльності,  отримані суб’єктом  декларування  або  
членом  його  сім’ї  як  фізичною  особою  -підприємцем.

• Інформацію  про  отримані  доходи  від  підприємницької  діяльності  як 
фізичною  особою-підприємцем  необхідно  зазначити  у  розділі  11  
«Доходи,  у тому  числі  подарунки»  декларації  незалежно  від  розміру  
такого  доходу.  При цьому сума доходу від підприємницької діяльності 
за звітний період сумується і в декларації вказується загальна сума 
доходу, отримана суб’єктом декларування або членом його сім’ї як 
фізичною особою-підприємцем у звітному періоді. 

• Лише  при  зазначені  доходу  від  власної  підприємницької  діяльності  
як фізичної  особи-підприємця  в  якості  джерела  доходу  слід  
зазначати  самого суб’єкта  декларування або члена його сім’ї, які є 
фізичною особою-підприємцем. 

• В інших випадках джерелом доходу слід зазначати юридичну або 
фізичну особу, від якої він отриманий. 



• Чи слід відображати у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» 
декларації вклади (депозити) та поворотну фінансову допомогу, 

повернуті суб’єкту декларування у звітному періоді?

• У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації не зазначаються.

• Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
вклад  (депозит)  – це  кошти  в  готівковій  або  у  безготівковій  формі,  у  
валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних 
рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або 
без зазначення такого  строку  і  підлягають  виплаті  вкладнику  відповідно  
до  законодавства України та умов договору.

• Згідно  з  абзацом  восьмим  підпункту  14.1.257  пункту  14.1  статті  14  ПК 
України  поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла 
платнику податків  у  користування  за  договором,  який  не  передбачає  
нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді 
плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.  
Виходячи із суті наведених норм  законодавства,  розміщення  коштів  на  
банківських  рахунках  як  вклад (депозит)  або  передача  коштів  у  
вигляді  поворотної  фінансової  допомоги  не припиняє  право  власності  
на  кошти,  а  отже  і  повернення  коштів  не  може вважатися доходом 
суб’єкта декларування. 

• Водночас  такі  кошти  слід  відображати  в  інших  розділах  декларації, 
наприклад  розділі  12  «Грошові  активи», розділі  12.1  «Банківські  та  
інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів 
його сім’ї відкриті рахунки», розділі  13  «Фінансові  зобов’язання»
декларації,  якщо  розмір  такої допомоги перевищує 50 ПМ (96 050 грн.)



• Чи  зазначаються  у  декларації  кошти,  отримані  як  «кешбек», 
«бонуси» тощо від банків, фінансових установ?

• Згідно  з  підпунктом  14.1.54  пункту  14.1  статті  14  ПК  України  дохід  з 
джерелом їх походження з України  – будь-який дохід, отриманий 
резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх 
діяльності на території України.

• Отже,  кошти,  отримані  суб’єктом  декларування  або  членом  його  сім’ї 
упродовж звітного періоду у формі  «кешбек»,  «бонусів»  у грошовій формі 
від банківських чи інших фінансових установ, зазначаються у розділі 11 
«Доходи, у тому  числі  подарунки» декларації,  якщо  такі  кошти  
включені  до  загального місячного  (річного)  оподатковуваного  доходу  
платника  податків  як  додаткове благо (ознака  доходу  126)  або  
інший  дохід (ознака  доходу  127).

• Так  зазначені  кошти,  отримані  з  одного  джерела,  сумуються  за  
відповідною ознакою.

• Наприклад,  у  разі  отримання  упродовж  звітного  року  коштів  у  вигляді 
«кешбек» на  банківську  картку,  як  інший  дохід у  розділі  11  «Доходи,  у  
тому числі  подарунки»  декларації  слід  зазначити  загальну  суму  таких  
коштів, отриманих упродовж року з одного джерела (наприклад, від однієї 
банківської установи).

• Інформація  про  суми  загального  місячного  (річного)  оподатковуваного 
доходу  платника  податків  міститься  в  Державному  реєстрі  фізичних  
осіб  – платників податків.

• До речі, сума відшкодування податку в рамках Tax free не вважаються 
доходом.



Грошові активи



• Які грошові активи відображаються у декларації?

• Відповідно  до  пункту  8  частини  першої  статті  46  Закону  в  декларації 
зазначаються  грошові  активи,  наявні  у  суб’єкта декларування  або  
членів його сім’ї станом на останній день звітного періоду.

Під грошовими активами розуміються:

❖ готівкові кошти;

❖ кошти, розміщені на банківських рахунках (незалежно від типу рахунків та 
дати їх відкриття). При цьому інформація про такі рахунки зазначається 
також в іншому розділі форми декларації;

❖ готівкові  кошти,  які  зберігаються  у  банку.  Зокрема,  інформація  про 
банківську  установу,  у  якій  зберігаються  такі  кошти,  зазначається  
також  в іншому розділі форми декларації;

❖ внески до кредитних спілок;

❖ внески  до  інших  небанківських  фінансових  установ,  у  тому  числі  до 
інститутів спільного інвестування (у декларації необхідно зазначити тип 
такої установи).  Відповідно  до  Закону  України  «Про  інститути  спільного 
інвестування» такими інститутами є корпоративні та пайові фонди;

❖ кошти,  які  суб’єкт  декларування  або  члени  його  сім’ї  позичили  третім 
особам (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його 
сім’ї є позикодавцем);

❖ активи у дорогоцінних (банківських) металах;

❖ інші грошові активи (у декларації необхідно зазначити, які саме активи).



• Якщо  сукупна  вартість  усіх  наявних  станом  на  останній  
день  звітного періоду в  суб’єкта  декларування  або  члена  
його  сім’ї  грошових  активів  не перевищує 50 ПМ (96 050 грн.), 
такі активи не зазначаються в декларації. 

• Наприклад,  якщо  при  поданні  щорічної  декларації  станом  на  
31  грудня звітного року  в  суб’єкта декларування були наявні 
готівкові кошти (незалежно від місця їх зберігання) в розмірі 30 
ПМ та внески на банківських рахунках в розмірі 25 ПМ, такі кошти 
(внески) зазначаються в декларації окремо за кожним видом  
активу,  оскільки  їхня  сукупна  вартість  перевищує  50  ПМ.  

• Сукупний розмір  грошових  активів суб’єкта декларування  та члена  
(членів)  його  сім’ї  в цілях  визначення  того,  чи  перевищують  
вони  зазначений  поріг  декларування, вираховується  окремо  
щодо  суб’єкта  декларування  та  кожного  із  членів  його сім’ї. 

• Відомості щодо грошових активів зазначаються в декларації окремо 
щодо суб’єкта декларування та кожного з членів його сім’ї у разі 
перевищення порогу (50 ПМ) (96 050 грн.).



• Службові  особи,  які  займають  відповідальне  та  особливо  
відповідальне становище (судді, керівники, заступники керівників 
апаратів),  а  також  суб’єкти  декларування,  які  займають  
посади,  пов’язані  з високим рівнем корупційних ризиків, 
відповідно до статті 50 Закону, вказують у декларації також грошові 
активи, які є об’єктами права власності третьої особи, якщо  суб’єкт  
декларування  або  член  його  сім’ї  отримує  чи  має  право  на 
отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи 
опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) 
вчиняти щодо такого об ’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню 
права розпорядження ним (такі відомості не зазначаються в  
декларації,  якщо  відповідні  об’єкти  належать  на  праві  власності  
юридичній особі, зазначеній у пункті 5 частини першої статті 46 
Закону, та їх головним призначенням  є  використання  у  
господарській  діяльності  такої  юридичної особи).

• Такі  відомості  не  зазначаються в  декларації,  якщо  відповідні  
об’єкти належать  на  праві  власності  юридичній  особі,  зазначеній  
у  пункті  5 частини першої  статті  46  Закону,  та  їх  головним  
призначенням  є  використання  у господарській діяльності такої 
юридичної особи.



• Станом на яку дату вказується розмір наявних грошових 
активів, у тому числі готівкових коштів?

• У декларації зазначаються ті грошові активи, у тому числі готівкові 
кошти, суб’єкта декларування або членів його сім’ї, які наявні в них 
станом на останній день  звітного  періоду (за  умови  перевищення  
встановленого  Законом  порогу декларування для таких об’єктів, 
тобто 50 ПМ).

• Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї упродовж звітного 
періоду отримав грошові активи, але станом на останній день 
звітного періоду вони в нього відсутні, такі активи не 
відображаються в розділі 12 «Грошові активи», але 
відображаються в  розділі  11  «Доходи, у  тому  числі  
подарунки», крім  позики, кредиту. 

• Крім того, видатки, вчинені суб’єктом декларування  у звітному 
періоді, повинні  бути  відображені  у  розділі  14  «Видатки  та  
правочини  суб’єкта декларування», якщо розмір видатку 
перевищує 50 ПМ.



Особливості  відображення  відомостей  

про  банківські  та  інші 

фінансові  установи, у  яких  у  суб’єкта  

декларування або  членів  його  сім’ї 

відкриті рахунки



• Як  декларувати  банківські  та  інші  фінансові  установи,  у  яких  у 
суб’єкта  декларування  або  членів  його  сім’ї  відкриті  рахунки  або 

зберігаються кошти, інше майно?

• Суб’єкт  декларування  зобов’язаний  задекларувати банківські  або  інші 
фінансові установи (у тому числі за  кордоном), у яких у суб’єкта 
декларування або члена його сім’ї:

• 1) відкриті  будь-які  за  типом  рахунки (наприклад:  рахунки,  що  відкриті 
батьками  чи  законними  представниками  неповнолітнім  дітям  для 
здійснення ними  розрахунків або отримання пенсій чи соціальних виплат; 
рахунки, на які находять виплати у зв’язку із народженням дитини, тощо);

• 2) зберігаються кошти, інше майно в індивідуальних банківських сейфах. 
Банківськими  установами  України  є  юридичні  особи,  які  на  підставі 
банківської  ліцензії  мають  виключне  право  надавати  банківські  послуги, 
відомості  про  які  внесені  до  Державного  реєстру  банків,  що  ведеться 
Національним банком України.

• Іншими  фінансовими  установами  є  юридичні  особи,  яка  відповідно  до 
закону  надають  одну  чи  декілька  фінансових  послуг,  а  також  інші  
послуги (операції),  пов’язані  з  наданням  фінансових  послуг,  у  випадках,  
прямовизначених  законом,  та  внесені  до  відповідного  реєстру  в  
установленому законом порядку.



• Рахунки  за  типом  можуть бути поточні,  депозитні,  умовного  зберігання
(ескроу) та інші рахунки, що відкриваються у банківських або інших фінансових 
установах  суб’єкту  декларування  або  члену  його  сім’ї  відповідно  до 
законодавства, що регулює діяльність таких установ.

• Так, наприклад, відповідно до постанови Національного банку України від 28.12.2018  
№  162  «Про  запровадження  міжнародного  номера  банківського рахунку  (IBAN)  в  
Україні»  (із змінами)  номери  рахунків  клієнтів  банківських установ формуються за 
стандартом IBAN і мають такий вигляд:

• Відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг,  від  03.12.2013  №  4400  «Про 
затвердження  Положення  про  провадження  діяльності  з  адміністрування 
недержавного пенсійного фонду»  (із змінами) номер індивідуального пенсійного 
рахунка  учасника недержавного пенсійного фонду повинен мати таку структуру:

• , де XXXXXXXX  - код за ЄДРПОУ фонду;

• VVVVVVVVVV  - реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  
(ідентифікаційний  номер  з  Державного реєстру  фізичних  осіб  - платників  
податків  та  інших  обов’язкових  платежів  учасника  фонду), присвоєний учаснику.

• У  разі  відсутності  в  учасника  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  
податків (ідентифікаційного  номера  з  Державного  реєстру  фізичних  осіб  -
платників  податків  та  інших обов’язкових платежів) для відкриття індивідуального 
пенсійного рахунку використовуються серія та  номер  іншого  документа  учасника  
фонду,  визначеного  пунктом  4  розділу  ІІІ  згаданого  вище Положення. 

• Якщо при цьому загальна кількість знаків серії та номера такого документа буде 
менше ніж 10, то попереду цих знаків додаються нулі





• Також слід зауважити, що набір цифр, 

зазначений на банківській платіжній картці,  не  є  

номером  рахунку.  Відповідно,  у  декларації  

зазначаються  номери рахунків, до яких такі 

картки видані, і не зазначаються номери самих 

банківських карток.

• Звертаємо увагу, що у разі наявності на 

рахунках у банківських або інших фінансових 

установах грошових коштів суб’єкта 

декларування або члена його сім’ї ці кошти слід  

декларувати у розділі 12 «Грошові активи»

форми декларації.



• Чи  потрібно  зазначати  у  декларації  відомості  про  
банківський рахунок,  який  був  відкритий  більше  половини  
днів  звітного  періоду,  але станом  на  31  грудня  закритий;  

якщо  залишок  коштів  на  банківському рахунку  станом  на  31  
грудня  звітного  періоду  відсутній,  а  також  у  разі закінчення 

строку дії банківської картки?

У декларації зазначаються відомості про всі банківські рахунки,

відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї:

• 1) упродовж половини днів звітного періоду;

• 2) станом на 31 грудня звітного періоду;

• 2)  незалежно  від  наявності  залишку  коштів  на  них  станом  на  
31  грудня звітного періоду (по відкритих рахунках). 

• Звертаємо  увагу  на  те,  що  завершення  строку  дії  банківської  
платіжної картки  або  завершення  (припинення)  надходжень  
на  таку  картку  не тягне  за собою автоматичне закриття 
рахунка у банківській установі (наприклад, у разі завершення 
соціальних виплат у зв’язку із досягненням дитиною 3-річного віку 
або припинення надходження заробітної плати у зв’язку із 
розірванням трудових відносин), крім випадків, передбачених 
законом або договором



Фінансові зобов'язання



• Які фінансові зобов’язання відображаються у 
декларації?

• Відповідно  до  пункту  9  частини  першої  статті  46  Закону  в  
декларації відображаються  фінансові  зобов’язання  суб’єкта  
декларування  та  членів  його сім’ї. 

Під фінансовими зобов’язаннями у цілях декларування 
розуміються:

➢ отримані кредити; 

➢ отримані позики;

➢ інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або члену його 
сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова 
допомога;

➢ зобов’язання за договором лізингу;

➢ зобов’язання за договором страхування;

➢ зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення;

➢ несплачені податкові зобов’язання;

➢ інші зобов’язання (у декларації необхідно зазначити, які саме).



• У  розділі  13  «Фінансові  зобов’язання» декларації  
відображаються також відомості про розмір сплачених суб’єктом 
декларування або членом його сім’ї коштів  у  рахунок  основної  
суми позики  (кредиту),  процентів за  позикою (кредитом), залишок
позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду.

• Відомості  щодо  фінансових  зобов’язань  включають  дані  про  вид 
зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про 
особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування 
відповідної юридичної особи та дату виникнення зобов’язання. 

• Відомості  про  фінансові  зобов’язання  зазначаються  лише  у  разі,  
якщо розмір зобов’язання перевищує 50 ПМ (96 050 грн.).

Щодо фінансових зобов’язань у вигляді позики (кредиту) 
зазначаються такі відомості:  

➢ розмір  основної  суми  позики  (кредиту)  (зазначається  в  полі  
«Розмір зобов’язання»);

➢ розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту);

➢ розмір сплачених коштів у рахунок процентів за позикою (кредитом);

➢ залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду.



• Зокрема,  у  полі  «Розмір  зобов’язання» зазначається  загальний  
розмір отриманої позики (кредиту) у звітному періоді. 

• Якщо зобов’язання за позикою (кредитом) виникло у попередньому 
звітному періоді і станом на 1 січня звітного періоду  залишок  позики  
(кредиту)  перевищує  50  ПМ (96 050 грн.),  то  у  полі  «Розмір 
зобов’язання» зазначається заборгованість  по  зобов’язанню  
станом  на  1  січня звітного періоду. 

• Якщо  залишок позики  або  кредиту,  які  були  отримані  у  
попередньому звітному періоді, станом на 1 січня звітного року не 
перевищує 50 ПМ (96 050 грн.), відомості про таке фінансове 
зобов’язання не зазначаються в декларації.

• Для всіх інших видів фінансових зобов’язань (зобов’язання за 
договорами лізингу,  зобов’язання  за  договорами  страхування  та  
недержавного  пенсійного забезпечення  тощо)  у  розділі  13  
«Фінансові  зобов’язання» зазначається  лише розмір  
зобов’язання,  який  є  дійсним  станом  на  кінець  звітного  
періоду (зазначається в полі «Розмір зобов’язання»). 



• Чи вказується у декларації інформація про 
фінансові зобов’язання у  вигляді  
«кредитних  ліній  до  зарплатних  

банківських  карток»  або аналогічні за 
змістом пропозиції?

• Кредитні пропозиції від банків, фінансових 
установ у вигляді  «кредитних ліній  до  
зарплатних  банківських  карток»  чи  аналогічні  
за  змістом  пропозиції зазначаються   у  розділі  
13  «Фінансові  зобов’язання»  декларації  у  разі,  
якщо суб’єкт декларування або член  його  сім’ї 
одноразово скористалися кредитними коштами, 
розмір яких перевищує 50 ПМ (96 050 грн.).

• Розмір  коштів,  якими  суб’єкт  декларування  
або  член  його  сім’ї користувалися протягом 
звітного періоду, не сумуються.



• У  яких  розділах  декларації  слід  вказувати  отриману  
суб’єктом декларування  або  членом  його  сім’ї  позику  і  

позику,  яку  надав  суб’єкт декларування іншій особі?

• Позика,  отримана  суб’єктом  декларування  або  членом  його  сім’ї
(тобто кошти,  стосовно  яких  суб’єкт  декларування  або  член  його  
сім’ї  є позичальником),  відображається у  розділі  13  «Фінансові  
зобов’язання» декларації, якщо розмір такої позики перевищує 50 
ПМ.

• А якщо позика отримана суб’єктом декларування у звітному періоді 
та її розмір перевищує  50 ПМ, – у  розділі  13  «Фінансові  
зобов’язання», та додатково у розділі 14 «Видатки та правочини 
суб’єкта декларування» вказати відомості про такий правочин. 

• Кошти, які суб’єкт декларування або член його сім’ї позичив третій 
особі (тобто  кошти,  стосовно  яких  суб’єкт  декларування  або  член  
його  сім’ї  є позикодавцем),  не  відображаються  в  розділі  13  
«Фінансові  зобов’язання»,  а зазначаються натомість у розділі 12 
«Грошові активи» як кошти, позичені третій особі (у разі 
перевищення порогу декларування).



Видатки та правочини



• Які видатки і правочини повинні бути відображені у декларації?

• Відповідно  до  пункту  10  частини  першої  статті  46  Закону  в  декларації 
зазначаються  видатки,  а  також  будь-які  інші  правочини,  вчинені  у  звітному 
періоді,  на  підставі  яких  у  суб’єкта  декларування  виникає  або  
припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі 
спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші 
активи, а також виникають фінансові зобов’язання, зазначені у пунктах 2 – 9 
частини першої цієї статті.

• Такі  відомості  зазначаються  у  разі,  якщо  розмір  відповідного  видатку перевищує 
50 ПМ (96 050 грн.).

• Зроблені у звітному періоді видатки не сумуються, у декларації зазначається 
інформація про кожний окремий видаток, якщо він перевищує вказану межу.

• Для  зазначення  відомостей  у  цьому  розділі  декларації  не  має  значення, 
перебуває  відповідний  предмет  правочину  у  власності  чи  на  іншому  праві  
на кінець  звітного  періоду. 

• Зазначається  інформація  про  правочини  та  видатки, здійснені упродовж 
звітного періоду, навіть якщо вони стосувалися того самого об’єкта.  Наприклад,  
якщо  у  звітному  періоді  суб’єкт  декларування  придбав транспортний  засіб  і  далі  
до  завершення  цього  періоду  вчинив  правочин,  на підставі  якого  право  власності  
суб’єкта  декларування  на  це  майно  було припинено (наприклад, продав його), то 
обидва зазначених правочини  повинні бути відображені у декларації (якщо вартість 
транспортного засобу перевищує 50 ПМ).

• Відомості  зазначаються  лише  у  випадку  коли  розмір  видатку  чи  вартість 
предмету правочину перевищує 50 ПМ.

• До речі, відомості  про  видатки  та  правочини  членів  сім’ї  не  зазначаються  в 
декларації.



• Що слід розуміти  під «Іншими правочинами»  у розділі 14 «Видатки та 
правочини суб’єкта декларування»?

• Якщо  правочин,  вчинений суб’єктом декларування, не спричинив видатку, то 
такий правочин зазначається у розділі «Інші правочини». Так відомості про інші 
такі правочини зазначаються лише у разі, якщо вартість предмета правочину 
перевищує 50 ПМ. 

• Наприклад, якщо у звітному періоді суб’єкту декларування був подарований об’єкт 
нерухомості вартістю  більше 50  ПМ  (відповідно, суб’єкт декларування набув 
право власності на цей об’єкт унаслідок правочину), то така інформація 
зазначається  в  розділі  «Інші  правочини»,  але  якщо  суб’єкту  декларування 
подаровано  чи  ним  придбано  у  власність  земельну  ділянку  вартістю  менше 50 
ПМ, то інформація про такий правочин чи видаток не підлягає відображенню у 
цьому розділі декларації.

• Слід звернути увагу, що об’єкти декларування, які відображаються в інших розділах 
декларації (наприклад, нерухомість, транспортні засоби, інше рухоме майно  тощо),
повинні  бути  також  відображені  в  розділі  14  «Видатки  та правочини  суб’єкта  
декларування» декларації  як  предмет  відповідного правочину,  якщо  їх  набуття  
відбулось  у  звітному  періоді.  

• Наприклад,  якщо  у звітному періоді суб’єкт декларування придбав у власність (чи 
отримав в оренду) нерухоме майно, то відповідний об’єкт повинен бути 
відображений у розділі  3 «Об’єкти  нерухомості»,  а  також  у  розділі  14  «Видатки  
та  правочини  суб’єкта декларування»  як  предмет  правочину,  що  спричинив  
видаток  суб’єкта декларування  (якщо  такий  видаток  перевищував  50  ПМ  або  
якщо  вартість об’єкта перевищує 50 ПМ).



Повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані



• Чи подаються  повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 
члена сім’ї суб’єкта декларування? 

• Ні,  інформація  про  отримання  доходу,  придбання  майна  або  здійснення 
видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

• З  якого  часу  у  суб’єкта  декларування  припиняється  обов’язок 
подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані?

• Обов’язок  подання  повідомлення  про  суттєві  зміни  в  майновому  стані
суб’єкта декларування припиняється з моменту втрати статусу службової 
особи, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, або 
з моменту припинення  перебування  на  посаді,  пов’язаній  з  високим  
рівнем  корупційних ризиків.  Це  може  бути  звільнення  суб’єкта  
декларування  або  переведення  на іншу посаду, яка не зазначена в 
примітці до статті 50 Закону та в Переліку посад з високим та підвищеним 
рівнем корупційних ризиків.

• Скільки  повідомлень  про  суттєві  зміни  у  майновому  стані 
необхідно подати суб’єкту декларування у разі здійснення видатку на 

суму, яка  перевищує  50  ПМ,  внаслідок  якого  набуто  право  на  
майно,  вартість якого перевищує 50 ПМ?

• Подається  одне  повідомлення  про  суттєві  зміни  в  майновому  стані,  у 
відповідних  розділах  якого  зазначається  як  інформація  про  видаток,  так  
і  про придбане майно.



• Чи  подається повідомлення про суттєві  зміни  у  майновому 
стані суб’єкта  декларування  у  разі  отримання  спадщини,  
подарунка, приватизації нерухомого майна, вартість яких не 

відома?

• Якщо при отриманні спадщини, подарунка, приватизації нерухомого 
майна грошова  оцінка  такого  майна  не  проводилась  і  вартість  
його  не  відома, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 
не подається.

• Чи необхідно подавати щомісяця повідомлення про суттєві 
зміни в майновому  стані  суб’єкта  декларування,  якщо  розмір  
місячної  заробітної плати суб’єкта декларування перевищує 50 

ПМ?

• Заробітна  плата  суб’єкта  декларування  вважається  його  доходом. 

• Відповідно, якщо суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід
(у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі,  що перевищує 50 ПМ, 
коли такий дохід було отримано,  то  виникає  обов’язок  повідомити  
про  це  Національне  агентство шляхом  подання  повідомлення  про  
суттєві  зміни  в  майновому  стані  суб’єкта декларування.



• Яке  поняття  доходу  і  видатку  застосовується  при  повідомленні суб’єктами  
декларування  про  суттєві  зміни  в  майновому  стані  – одноразовий 

дохід/видаток чи сукупний?

• Так  під  доходом  та  видатком  слід  розуміти  одноразовий,  а  не  сукупний дохід чи 
видаток. 

• Під  поняттям  «одноразовий  дохід»  слід  розуміти  отримання  суб’єктом 
декларування доходу, що перевищує суму в розмірі 50 ПМ

(96 050 грн), який нарахований та фактично виплачений одним  джерелом доходу, 
має ознаку  доходу та визначену дату набуття права власності на такий дохід (дату 
отримання доходу).

• При  вирішення  питання  щодо  подачі  повідомлення  про  суттєві  зміни  в 
майновому  стані  слід  брати  до  уваги  розмір  нарахованого  «одноразового 
доходу», оскільки відповідно до підпункту 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 П К України,  
податковий  агент,  який  нараховує,  виплачує  або  надає оподатковуваний дохід на 
користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб.

• Наприклад,  у  разі  отримання кількох платежів заробітної плати з різними сумами 
має місце отримання декількох одноразових доходів з одного джерела. 

• Тобто  особа  може  розпоряджатись  грошовими  коштами  одразу  після  їх 
одержання  (надходження  частинами,  наприклад,  заробітна  плата  за  першу 
половину місяця 15 числа і за другу половину місяця – до 30 числа).

• Отже, суб’єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни в 
майновому стані лише в тому разі, коли розмір нарахованої заробітної плати за 
половину  місяця,  виплачений  йому  на  певну  дату,  перевищує  суму  в  розмірі 
50 ПМ.

• Аналогічний підхід слід застосовувати при визначенні поняття «видаток».



• Чи  необхідно  відображати  інформацію,  яка  була  
зазначена  в повідомленні про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта декларування, у 
декларації такого суб’єкта декларування?

• Так, необхідно.

• Подання  інформації  про  суттєві  зміни  в  майновому  
стані відповідно  до статті  52  Закону  не  звільняє
суб’єкта  декларування  від  обов’язку  подати 
декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені 
статтею 46 Закону. 

• Наприклад,  у  разі  отримання  доходу  на  суму  вище  
50  ПМ  суб’єкт декларування  повинен  подати  про  
це  повідомлення  про  суттєві  зміни  в майновому  
стані.  Зазначена  інформація  повинна  бути  також  
відображена  у декларації цього суб’єкта 
декларування, що охоплює звітний період,  у якому  у 
суб’єкта  декларування  виник  обов’язок  подати  
відповідне  повідомлення  про суттєві зміни в його 
майновому стані.

ПОРОГИ ДЕКЛАРУВАННЯ



Поріг декларування у 

повідомленні про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта 

декларування

інформація про отримання доходу, 

придбання майна або здійснення видатку на 

суму більше 50 ПМ. 

Цей поріг поширюється також на цінне 

рухоме майно  (крім транспортних  засобів),  

яке  було  придбано  суб’єктом  

декларування.  



Поріг декларування у 

Декларації

інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних 

засобів), якщо його  вартість перевищує 100  ПМ (192 100 

ГРН.) 

Відповідно, у  разі  придбання  цінного рухомого майна (крім 

транспортних засобів) вартістю більше 50 ПМ, але менше 100 

ПМ, інформація про придбання такого майна буде відображена 

в декларації лише в розділі 14 «Видатки та правочини  

суб’єкта декларування», оскільки поріг декларування в цьому 

розділі також становить 50 ПМ.



Відповідальність за подання 

недостовірних відомостей



• Чи  повідомляють  керівникові  органу,  в  якому  працює  
суб’єкт декларування, про декларування ним недостовірних 

відомостей?

• Так, повідомляють.

• Відповідно  до  частини  другої  статті  50  Закону  в  разі  
встановлення  за результатами  повної  перевірки  декларації  
відображення  у  декларації недостовірних відомостей Національне 
агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного 
державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим,  
органу  місцевого  самоврядування,  їх  апарату,  юридичної  особи 
публічного права, у якому працює відповідний суб’єкт 
декларування.

• Яка  відповідальність  передбачена  за  неповідомлення  або 
несвоєчасне  повідомлення  про  відкриття  валютного  

рахунка  в  установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у 
майновому стані?

• За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 
валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві 
зміни  в  майновому стані передбачена адміністративна 
відповідальність у вигляді накладення штрафу від 100  до  200  
НМДГ (стаття  172-6 КУпАП).



• Чи настає відповідальність за ненавмисну помилку в декларації?

• Адміністративна  відповідальність передбачена  статтею  172-6 КУпАП
за  подання  завідомо  недостовірних відомостей у декларації стосовно 
майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, якщо такі 
відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 ПМ (від 
192 100 грн. до 480 250 грн.)

• Статтею  366- 1 ККУ передбачено  кримінальну відповідальність за  
подання  завідомо  недостовірних  відомостей  у  декларації. 

• При цьому відповідальність за цією статтею за подання суб'єктом 
декларування 

• завідомо  недостовірних  відомостей  у  декларації  стосовно  майна  
або  іншого 

• об'єкта  декларування,  що  має  вартість,  настає  у  випадку,  якщо  
такі  відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 ПМ
(понад 480 250 грн.)

• У  разі  подання  завідомо  недостовірних  відомостей  стосовно  майна  
або іншого об'єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості 
відрізняються від достовірних на суму менше 100 ПМ (менше 192 100 
грн.), до суб'єкта декларування може бути застосовано дисциплінарну 
відповідальність.

• Слід звернути увагу, що адміністративна та кримінальна 
відповідальність передбачені виключно за подання "завідомо 
недостовірних" відомостей - з прямим умислом.



ДЯКУЄМО 

ЗА УВАГУ!

Виконавець: головний спеціаліст Інгулецького 

районного суду міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області Аліна Кіракосян


