
Звернути увагу при заповненні декларації (відповідно до змін від 

01.12.2021)!!! 

Якщо особа, яка припинила здійснення діяльності, до завершення визначеного Законом 

строку подання щорічної декларації знов починає здійснення діяльності, вона подає 

щорічну декларацію як особа, яка продовжує здійснювати діяльність.  

!!!!Обираючи вид декларації «щорічна», суб’єкт декларування додатково вказує 

відомості про те, продовжує він здійснювати діяльність чи припинив її здійснення та 

подає декларацію у році, наступному за припиненням діяльності (після звільнення), шляхом 

обрання відповідної позначки: «я продовжую виконувати функції держави або органу 

місцевого самоврядування», або «я припинив(ла) виконувати функції держави або 

органу місцевого самоврядування (після звільнення)»; 

Декларація при звільненні - декларація, яка подається відповідно до абзацу першого 

частини другої статті 45 ЗУ « Про запобігання корупції» - не пізніше 30 календарних днів 

з дня припинення діяльності. 

Декларація при звільненні не подається у таких випадках: 

- особа, яка припинила здійснення діяльності на одній посаді, продовжує здійснювати 

діяльність на іншій посаді; 

- особа, яка припинила здійснення діяльності, упродовж 30 календарних днів з дня 

припинення діяльності знову розпочала здійснення діяльності. 

- втрата статусу суб’єкта декларування у зв’язку із внесенням змін до закону або 

статусу юридичної особи публічного права не вважається припиненням діяльності 

та не зобов’язує особу подавати декларацію будь-якого виду; 

!Відомості про частки зазначаються у відсотках. 

!Змінено поля зазначення місця фактичного місця проживання та реєстрації  (через 

адміністративно-територіальну реформу). 

Якщо об’єкт декларування належить суб’єкту декларування на праві власності (у тому 

числі спільної) та одночасно перебуває у володінні або користуванні членів сім’ї такого 

суб’єкта (або навпаки), у полі «Дата набуття права» необхідно зазначити дату 

набуття права власності. 

Якщо об’єкт декларування перебуває у володінні або користуванні суб’єкта 

декларування та/або членів його сім’ї, але належить на праві приватної власності третій 

особі, у полі «Дата набуття права» необхідно зазначити дату початку фактичного 

володіння або користування таким майном, якщо інше не визначено законом, договором 

або рішенням суду. 

При зазначенні відомостей про вартість майна необхідно додатково обрати одну з 

позначок: «це вартість на дату набуття права» або «це вартість за останньою 

грошовою оцінкою». !!!Обрання однієї з позначок є обов’язковим.!!! 

Якщо згідно з документом, на підставі якого набуто право на об’єкт декларування, 

неможливо встановити вартість майна у грошовій одиниці України, зокрема, якщо така 

вартість вказана в радянських або українських карбованцях, купонах, а оцінка такого 

майна не проводилась чи її результати суб’єкту декларування невідомі, при заповненні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n441


відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати позначку «Не 

застосовується». 

Якщо об’єкт перебуває у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї на праві 

користування і в документах, на підставі яких набуто право на майно, відсутні 

відомості про вартість об’єкта декларування, у полі щодо вартості такого об’єкта слід 

обрати позначку «Не відомо». 

!За наявності документів для ідентифікації особи за межами України суб’єкт 

декларування у блоці полів «Для ідентифікації за межами України» обирає позначку «Дані 

наявні» та вказує такі відомості: 

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (латиницею); 

- країна, в якій видано документ, що посвідчує особу; 

- тип документа, що посвідчує особу; 

- реквізити документа, що посвідчує особу; 

- ідентифікаційний номер (за наявності). 

!!!Відомості, що ідентифікують криптовалюту та особу, якій вона належить, а також про 

кількість криптовалюти, дату набуття та її вартість зазначаються обов’язково. 

!!!Доходи одного виду, отримані від одного джерела упродовж звітного періоду, 

вказуються однією сумою. !!!Доходи різних видів, отримані від одного джерела, 

вказуються окремо. 

Відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї за 

позикою (кредитом) зазначаються за наявності хоча б однієї з таких умов: 

розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 ПМ; 

розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 ПМ 

(у разі якщо позику (кредит) отримано у попередніх звітних періодах); 

розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ. 

Відомості про зобов’язання за позикою (кредитом) за умов, зазначених у абзацах другому 

та третьому цього підпункту, зазначаються незалежно від розміру зобов’язання, у тому 

числі за відсутності такого зобов’язання на кінець звітного періоду. 

Отже, суб’єкти декларування зобов’язані вказувати отримані позики понад 50 ПМ, навіть 

за їх відсутності на 31.12.2021  

Розміри видатків, які не перевищують 50 ПМ, у тому числі здійснені на виконання 

одного правочину, не сумуються. Якщо правочин не спричинив видатку, у блоках полів 

щодо видатку слід обрати позначку «Не застосовується». 


