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Тема лекції: «Подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у 

майновому стані: нове в декларуванні» 
 

Серед оновлень: 

 Нова форма декларації: https://bit.ly/3E6RPK4.  

 Порядок подання повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані: https://bit.ly/3lkqe0J.  

 Оновлений порядок повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-

нерезиденті: https://bit.ly/3rqiSMW.  

НАЗК не лише оновило форми, але ще й затвердило Порядок заповнення декларації. 

Вперше у декларантів з’явилася повноцінна заюстована інструкція про те як правильно 

заповнювати кожен пункт декларації. Тепер подати декларацію буде ще простіше. 

НАЗК продовжує активно готуватися до нового сезону подання щорічних декларацій. 

Тому зараз відбувається процес модернізації Реєстру декларацій, який має не лише 

змінити форму декларації, але й частково автоматизувати її заповнення. 

Пам’ятайте: головна мета НАЗК — знаходити реальні порушення, а не притягувати 

до відповідальності за технічні помилки у деклараціях. Тому звертаємося до 

декларантів: якщо під час заповнення декларації ви виявите технічні проблеми, які 

не стосуються грошових виражень — будь ласка, зверніться до НАЗК. 

Нагадую, що телефон контакт-центру НАЗК –  +38 (044) 200–06–94. 

Що принципово нове: 

види декларацій: 

– щорічна (особи, яка продовжує працювати та особи, яка звільнилась (після звільнення) 

(тепер, якщо ви помилилися у визначенні виду декларації не треба подавати ще одну 

іншого виду, можна виправити вид шляхом зміни відповідної позначки ); 

– при звільненні (на практиці декларанти часто плутали «перед звільненням» та «після 

звільнення», оскільки фактично декларацію «перед звільненням» календарно подавали 

вже після фактичного звільнення); 

– кандидата на посаду, 

змінено поля адресного блоку (через адміністративно-територіальну реформу), наскільки 

мені відомо розробникам Реєстру вдалось максимально зберегти перенесення у чернетку 

тих даних адресного блоку, які не змінилися, а назви ОТГ, міст/сіл, районів будуть 

підтягуватись із довідника, обирайте уважно 

всі поля, які вимагають назв юридичних осіб (місце роботи, власник об’єкта, джерело 

доходу, корпоративні права, банк тощо), відомості будуть заповнені автоматично у разі, 

якщо ви спочатку вкажете код ЄДРПОУ у відповідному полі 

марки, моделі транспортних засобів можна тепер обирати із запропонованого довідника 

(по першим літерам); 

у всіх полях, які містять відомості про вартість потрібно буде обов’язково обрати 

додаткову позначку «це вартість на дату набуття права» або «це вартість за останньою 

грошовою оцінкою» (це зробить зрозумілим, чому вартість одного об’єкта може 

змінюватись щороку і це не помилка і не злий умисел декларанта); 
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розділи 2.1 та 2.2 вимагатимуть від вас інформації для ідентифікації за кордоном, це як 

закордонний паспорт громадянина України так і документи, видані на території інших 

держав (про це докладно у Порядку заповнення і подання декларації); 

зазначаючи відомості про місце фактичного проживання або адреси для листування 

відтепер треба обрати відповідну позначку «це адреса фактичного проживання (станом на 

кінець звітного періоду) або «це адреса для листування» (на дату подачі декларації) (тепер 

буде зрозумілим чому інколи об’єкт нерухомості вказаний як адреса «фактичного 

проживання» відсутній у розділі 3 «Об’єкти нерухомості»; 

ми проаналізували об’єкти декларування всіх розділів у вже поданих деклараціях 

попередніх періодів і сформували їх перелік у «випадаючих списках» по реальних топ-

об’єктах ; 

заклали підсказки у самі назви граф і полів, оновили спливаючі «підсказки до полів», 

додали додаткові логічні перевірки, щоб ви не помилилися ; 

додали новий блок щодо криптовалюти (тепер лише реальні її власники зможуть вказати її 

в декларації); 

відтепер можна буде вказати один банк і всі рахунки в ньому (декларанта та окремо членів 

його сім’ї) ; 

розділ 14 щодо видатків і правочинів тепер більш логічний, не потребує окремого 

заповнення блоков полів про правочини і видатки (багато хто з вас дублював інформацію 

або зазначав не у тому блоці полів), що тепер: 

– якщо ви вчинили правочин (вартість його предмета більше 50 ПМ), але він не спричинив 

видаток (дарування, спадщина тощо), ви вказуєте відомості про такий правочин і обираєте 

позначку «Не застосовується» у полях щодо видатку; 

– якщо правочин спричинив разовий видаток на суму більше 50 ПМ (разові видатки кожен 

з яких не менше 50 ПМ) – ви зазначаєте один раз правочин і у полях щодо видатку 

(видатків) вказуйте їх всі (якщо більше ніж 1) 

 

 
Уповноважений з антикорупційної  

діяльності                                                                                                           Катерина ІЦКО 
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