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Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта 

декларування 

 

1.Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта 

декларування (далі - повідомлення) складається з правил заповнення форми 

повідомлення та восьми розділів, у яких суб’єкт декларування зазначає інформацію 

про себе та об’єкти згідно із Законом України “Про запобігання корупції”. 

2. На початку повідомлення розміщується текст такого змісту:  

“Правила заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані суб’єкта декларування 

1. Відповідно до частини другої статті 52 Закону України “Про запобігання 

корупції” у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування 

зазначений суб’єкт не пізніше ніж на десятий календарний день з дня 

отримання доходу або придбання майна зобов’язаний повідомити про це 

Національне агентство з питань запобігання корупції. 

Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміється 

отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 

01 січня року, у якому подається повідомлення. Якщо вартість майна 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 

01 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані подається після переходу права власності на таке майно. 

Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не 

повідомляється. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1684-16/paran6#n6
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0184-17/paran7#n7


 2 

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається 

окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта 

декларування. 

2. Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування 

подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на 

веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний 

персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).  

Паперова копія повідомлення не надсилається (не подається).  

Зазначена у повідомленні інформація включається до Реєстру та 

оприлюднюється у публічній частині Реєстру на офіційному веб-сайті 

Національного агентства (без відображення конфіденційної інформації про 

особу відповідно до закону). 

3. Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї 

суб’єкта декларування не повідомляється. 

4. Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому 

стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону 

України “Про запобігання корупції”. 

5. Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування 

відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, 

одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні 

перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом 

Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення 

видатків. 

Вартість майна, що було придбано суб’єктом декларування, зазначається у 

грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або 

– якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту 

декларування – на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, 

на підставі якого було набуто право власності). 

6. Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до 

гривні.” 



3. Суб’єкт декларування повинен підтвердити ознайомлення із правилами 

заповнення форми повідомлення перед початком внесення інформації до 

розділів форми шляхом проставлення відповідної відмітки. 

4. Повідомлення складається з таких восьми розділів: 
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Суб’єкт декларування повинен зазначити отриманий дохід, якщо його сума 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 

на 1 січня звітного року. 

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 зайняття 

підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання 

майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну 

допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуженняцінних паперів та 

корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою 

розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та 

компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з 

відносинами трудового найму. 
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Субє’єкт декларування повинен повідомити про об’єкти нерухомості, які він 

придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. 
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Примітка. Якщо об’єктом нерухомості є земельна ділянка, у полі 

“Реєстраційний номер” зазначається кадастровий номер ділянки. 
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Субє’єкт декларування повинен повідомити про цінне рухоме майно, яке він 

придбав (набув у власність), якщо його вартість перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. 
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Субє’єкт декларування повинен повідомити про цінні папери, які він придбав 

(набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів, 

встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. 
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Субє’єкт декларування повинен повідомити про корпоративні права, які він 

придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. 
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Субє’єкт декларування повинен повідомити про цінне рухоме майно (крім 

транспортних засобів), які він придбав (набув у власність), якщо його вартість 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 

на 1 січня звітного року. 
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Субє’єкт декларування повинен повідомити про нематеріальні активи, які він 

придбав (набув у власність), якщо їх вартість перевищує 50 прожиткових 

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. 
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В.о. заступника керівника Департаменту -  

керівника першого відділу (м. Київ)  

Департаменту фінансового контролю 

та моніторингу способу життя                   В.С. Листушенко 

 


