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Розділ 2.1 Декларація 
«Інформація про 
суб'єкта декларування»

• прізвище, ім’я, по батькові,
• число, місяць і рік народження,
• реєстраційний номер облікової картки платника

податків, серію та номер паспорта громадянина
України, унікальний номер запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі суб’єкта
декларування та членів його сім’ї, зареєстроване
місце їх проживання, а також місце фактичного
проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту
декларування Національним агентством може
бути надіслано кореспонденцію,

• місце роботи (проходження служби) або місце
майбутньої роботи (проходження служби),
займану посаду або посаду, на яку претендує, та
категорію посади (якщо така є) суб’єкта
декларування,

• у тому числі належність до службових осіб, які
займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, суб’єктів
декларування, які займають посади, пов’язані з
високим рівнем корупційних ризиків,

• належність до національних публічних діячів
відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення.

(набуває чинності з 
01.01.2020)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18


Розділ 2.2 Декларації 
«Інформація про членів 
сім’ї суб'єкта 
декларування»

• подружжя

• діти зазначеного суб’єкта до
досягнення ними повноліття -
незалежно від спільного проживання
із суб’єктом

• особи, що 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

Примітка до статті
46 Закону 

(набуває чинності з 
01.01.2020)



ВАЖЛИВО!!!

• Дані про об’єкт декларування (всі розділи
декларації), 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

(тобто 183 дня).

Набуває 
чинності з 
01.01.2020































Розділ 9 
Декларації 
« ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 
КІНЦЕВИМ 
БЕНЕФІЦІАРНИМ 
ВЛАСНИКОМ 
(КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є 
СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ 
АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї»

• юридичні особи,

• трасти

• інші подібні правові утворення,
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) яких є суб’єкт
декларування або члени його сім’ї.

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)



Розділ 10 
Декларації 
« НЕМАТЕРІАЛЬНІ 
АКТИВИ»

• нематеріальні активи, що належать
суб’єкту декларування або членам
його сім’ї, у тому числі об’єкти
інтелектуальної власності, що можуть
бути оцінені в грошовому еквіваленті
криптовалюти.

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)









Розділ 11 
Декларації 
« ДОХОДИ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ»

• отримані (скасовано термін -
«нараховані») 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.

• Подарунок зазначається, якщо його
вартість чи розмір перевищує 5 ПМ

(2019 рік – 9 605 грн.)

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)





Розділ 12 
Декларації 
« ГРОШОВІ АКТИВИ»

• наявні у суб’єкта декларування або
членів його сім’ї грошові активи, у
тому числі готівкові кошти, кошти,
розміщені на банківських рахунках
або які зберігаються у банку, внески
до кредитних спілок та інших
небанківських фінансових установ,
кошти, позичені третім особам, а
також активи у дорогоцінних
(банківських) металах.

Не підлягають декларуванню наявні
грошові активи сукупна вартість яких не
перевищує 50 прожиткових мінімумів,
встановлених для працездатних осіб на
1 січня звітного року

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)



Розділ 12 
Декларації 
«ГРОШОВІ АКТИВИ»

• 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, а також
рахунки, відкриті третіми особами на
ім’я суб’єкта декларування або
членів його сім’ї) або 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

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)







Розділ 13 
Декларації 
«ФІНАНСОВІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ»

• фінансові зобов’язання суб’єкта
декларування або членів його сім’ї, у тому
числі отримані кредити, позики,
зобов’язання за договорами лізингу,
розмір сплачених коштів у рахунок
основної суми позики (кредиту) та
процентів за позикою (кредитом), залишок
позики (кредиту) станом на кінець
звітного періоду, зобов’язання за
договорами страхування та недержавного
пенсійного забезпечення. (скасовано
пункт – позичені іншим особам кошти).

Обов'язково!

• відомості зазначаються лише у разі, якщо
розмір зобов’язання перевищує 50
прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня звітного року

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)



Розділ 14 
Декларації 
«ВИДАТКИ ТА 
ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА 
ДЕКЛАРУВАННЯ»

• 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, які
зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї
статті

Обов'язково!

• відомості зазначаються лише у разі, якщо
розмір відповідного видатку перевищує 50
прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня звітного року

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n449




Повідомлення 
про суттєві 
зміни у 
майновому 
стані (ч.2 ст. 52)

• У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта
декларування, а саме отримання (скасовано
термін – «ним») доходу, придбання майна або
здійснення видатку на суму, яка перевищує 50
прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня відповідного року,
зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту
отримання доходу, придбання майна або
здійснення видатку зобов’язаний повідомити про
це Національне агентство. Зазначена інформація
вноситься до Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Національного агентства.

• Положення частини другої цієї статті
застосовуються до суб’єктів декларування, які є
службовими особами, які займають відповідальне
та особливо відповідальне становище, а також
суб’єктів декларування, які займають посади,
пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків,
відповідно до статті 50 цього Закону.

Внесенні зміни
(набувають
чинності з 
01.01.2020)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n493

