
Інформація, що обов’язково зазначається в декларації!!!

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Інформацію про 

майно станом на 

31.12.18 р
Інформацію 

про майно 

станом на 

день, що 

передує даті 

звільнення



2.1. Інформація про суб’єкта декларування
• зареєстроване місце проживання;
• фактичне місце проживання для надіслання кореспонденції;
• місце роботи;
• категорія посади, якщо стосується.

2.2. Інформація про членів сім’ї в т.ч., які не є громадянами 
України
• чоловік/дружина;
• особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним 

у шлюбі;
• діти;
• батьки суб’єкта декларування;
• особи, які перебувають під опікою і піклуванням; 
• інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов'язки із суб'єктом декларування.

Зазначається П.І.П. 

(англ. мова), дата 

народження, 

громадянство, ІПН



3. Об’єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім'ї та 
розташовані як на території України, так і за її межами:

- на праві власності; 

- знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від 
форми укладення правочину;

- включає: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий 
(дачний) будинок, гараж, інше.



Суб’єкт декларування або 

члени його сім’ї   

Зазначається в випадку, 

якщо оцінка проводилась 

Вартість, що вказана в договорі. Не зазначається, якщо не 

відомо та не повинно було стати відомим. Наприклад,  

приватизація 

Для землі – кадастровий 

номер 



Якщо об’єкт знаходиться у 

спільній власності . Якщо 

об’єкт у спільній сумісній  

власності – то ставиться 

позначка «не 

застосовується»



Повинна зазначатися 

інформація про всі обє’кти, 

якими володіє або має право 

користування в т.ч., що 

юридично оформлені на 

трасти, фонди, 

партнерства та будь-яких 

номінальних власників  



4. Об’єкти незавершеного будівництва декларуються, якщо: 

- належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності; 

- розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування 
або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну 
власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування;

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

для земельної  ділянки –

кадастровий номер 



Варіант «Власником є 3-тя особа…» - доступний лише в деклараціях суб’єктів декларування, які є 
службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, або які 
займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

«Доходи» - ЗУ «Про запобігання корупції» не містить визначення. В ПКУ «доходи» включають - суму 
доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду 
в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за їх межами. Тобто, 
«доходи» треба трактувати в широкому розумінні, оскільки «безкоштовне користування» або 
«безкоштовно надана послуга» також є доходом. 



5. Цінне рухоме майно 
(крім ТЗ)

вартість якого в декларації 

за 2018 р. перевищила – 176 
200 грн.
Наприклад, ювелірні вироби, персональні 
або домашні електроні пристрої, меблі, 
дорогі аксесуари, одяг, годинники, твори 
мистецтва, антикваріат  

Зазначення даних щодо вартості та дати 

набуття у власність, володіння або 

користування майна не є обов’язковим, якщо 

набуте до подання першої декларації 



6. Цінне рухоме майно (ТЗ)



Які прямо або 
опосередковано 

належать 

- cуб’єкту декларування;
- члену його сім’ї 

7. ЦІННІ ПАПЕРИ 
8. КОРПОРАТИВНІ 
ПРАВА 

9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ  
(КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ 
ЙОГО СІМ'Ї
Фізична особа є БВ, якщо незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив 
на діяльність юридичної особи, що здійснюється, зокрема:
- шляхом реалізації права володіння або користування активами;
- права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення значних 

правочинів, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління;
- пряме або опосередковане володіння (самостійно або спільно з пов'язаними особами) часткою в юридичній 

особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. 

НЕ Є БВ - агент, номінальний утримувач (номінальний власник) або посередник.



Юридичні особи зазначаються , навіть якщо 

вони були згадані в попередніх розділах декларації

Для українських ЮО  зазначається КОД 

ЄДРПОУ



10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ (винаходи, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, 

топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське 
право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів)

Вартість зазначається, якщо відома чи повинна 

бути відомою 



11. ДОХОДИ, У Т.Ч. ПОДАРУНКИ

Види доходів: 
- ЗП+ винагороди за трудовими договорами;
- Виплати за цивільно-правовими договорами;
- Дохід від підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності;
- Дохід від оренди майна;
- Дивіденди, проценти, роялті, 
- Страхові виплати;
- Благодійна допомога;
- Пенсія;
- Спадщина;
- Доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав;
- Подарунки*, якщо їх сукупна сума або вартість перевищує за 2018 рік – 8 810 грн.
*Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, 

у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.



12. ГРОШОВІ АКТИВИ
Підлягають декларуванню наступні активи, якщо їх СУКУПНА вартість перевищує   за 2018 р. –
88 100 грн.: 
- готівкові кошти;
- кошти, розміщені на банківських рахунках;
- внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, ІСІ;
- кошти, позичені 3-м особам;
- активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.
(Вказується розмір, валюта, установа, в якій відкриті рахунки/внески в т.ч. за кордоном, 
ідентифікаційний код)

13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Підлягають декларуванню наступні зобов’язання, якщо розмір 1-го зобов’язання перевищує: за 2018 р. – 88 100 
грн.: 
- отримані кредити, позики та кошти позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами;
- зобов'язання за договорами лізингу;
- розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом);
- зобов'язання за договорами страхування;
- несплачені податкові зобов'язання;
- зобов’язання відшкодування шкоди, інше. 

(Вказується розмір, валюта, дата, особа, на користь якої виникло зобов’язання, вид та предмет 
забезпечення)



14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 

Підлягають декларуванню видатки та всі 

правочини в розмірі, що перевищує за 2018 р. –

88 100 грн., на підставі яких у суб'єкта 

декларування виникає або припиняється право 

власності, володіння чи користування на 

нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та 

інші активи, а також виникають фінансові 

зобов'язання. 

Цей розділ не заповнюється кандидатами на 

посади, пов'язані з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування.

Набуті активи/майно також зазначається в 

відповідних розділах декларації  



15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або
продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості; зазначається фізична або юридична особа,
для якої виконувалась робота незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

16. ЧЛЕНСТВО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ 
ОРГАНАХ  

Інформація зазначається, якщо суб'єкт декларування займав зазначену посаду або був членом громадських
об'єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань упродовж звітного
періоду незалежно від тривалості.


