
Декларування 2021 
Вінницька 

обласна Рада 



РОЗДІЛ 1. ТИПИ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА 
ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  

  щорічна декларація - подається за минулий рік до 1 
квітня 2021 року; 
 

 декларація перед припиненням діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування - не пізніше 20 робочих 
днів з дня припинення дільності; 
 

 декларація після звільнення – до 1 квітня 
наступного року після такого припинення; 
 

 декларація кандидата на посаду – до призначення 
або обрання на посаду. 
 



РОЗДІЛ 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ  

Інформація про 
зареєстроване місце 
проживання та місце 

фактичного проживання, 
зазначена у цьому розділі,  

підлягає дублюванню у 

розділі 3 «Об’єкти 
нерухомості». 

 



РОЗДІЛ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ 
СІМ’Ї СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ  

1. особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина) 
станом на останній день звітного періоду, – незалежного від спільного 
проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного періоду; 

 

2. діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття, незалежного 
від їх спільного проживання із суб’єктом декларування упродовж звітного 
періоду; 
 3. будь-які особи, які станом на останній день 

звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 
днів протягом року, що передує року подання 
декларації, спільно проживали, були пов’язані 
спільним побутом, мали взаємні права та обов’язки 
із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права 
та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у 
тому числі особи, які спільно проживали із 
суб’єктом декларування, але не перебували у шлюбі 



РОЗДІЛ 3. ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ 

Зазначаються відомості про ВСІ об’єкти нерухомості, що належать 
суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві: 

Приватної , в тому 
числі і спільної 

власності 

Оренди 

Іншого права 
користування 



• Незавершене будівництво; 
 

• Завершене будівництво, але об’єкт НЕ зданий в 
експлуатацію; 
 

• Об’єкт прийнятий в експлуатацію, але право власності 
на нього не зареєстроване у встановленому законом 
порядку. 

 
РОЗДІЛ 4. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО 

БУДІВНИЦТВА 



РОЗДІЛ 5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО 
(КРІМ ТЗ) 

ВИДИ ЦІННОГО РУХОМОГО МАЙНА: 

*ювелірні вироби, твори мистецтва, 

антикваріат, одяг, взуття, 

аксесуари, предмети інтер'єру, 

годинники, рослини, парфумерія, напої,  

сімейні реліквії, столові набори, 

дерева, тощо 

*Вартість майна має 
перевищувати 202 700 грн. 



РОЗДІЛ 6. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО – 
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ 

 Транспортні засоби  

(автомобіль, автобус, мотоцикл, причеп) 

 Сільгосптехніка 

(трактори, самохідні шасі, будівельні машини, інші 
механізми) 

 Літаки та гелікоптери 

 Морські, річкові судна, баржі, гідроцикли, 
човни, катери 

 Дані зазначаються незалежно від 
вартості транспортного засобу ! 



РОЗДІЛ 7. ЦІННІ ПАПЕРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації 

сертифікати 

векселі 

чеки 

акції 

Перелік не є вичерпним! 



РОЗДІЛ 8. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА 

Це можуть бути частки (паї) у  

статутному (складеному) капіталі товариства, 

зареєстрованого  в Україні або за кордоном. 

 

 

 

 

 

Їх вартість відображається у декларації у 

відсотковому та грошовому вираженні! 



РОЗДІЛ 9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, ТРАСТИ АБО ІНШІ ПОДІБНІ 
ПРАВОВІ УТВОРЕННЯ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ 
(КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ 

ЙОГО СІМ’Ї 
 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка 

незалежно від формального володіння має можливість здійснювати 

вирішальний вплив на управління або господарську діяльність 

юридичної особи безпосередньо або через інших осіб 

 

Ним НЕ може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше 

відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є 

агентом, номінальним утримувачем (власником), чи є тільки 

посередником щодо такого права. 



РОЗДІЛ 10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

 Це немонетарні активи, які не мають матеріальної 
форми та можуть бути ідентифіковані; 

 

 Це права, що мають цільове призначення, реальну 
вартість та здатні приносити прибуток (користь). 

Знак 

Торгова 
марка 

Бренд 



РОЗДІЛ 11. ДОХОДИ 

*Відповідно до роз’яснень НАЗК, в декларації 
зазначаються відомості про отриману заробітну плату, 

включаючи податки і збори. 

Заробітна плата 

Гонорари 

Дивіденди 

Проценти 

Роялті 

Страхові виплати 

Благодійна допомога 

Пенсія 

Доходи від відчуження майна 

Подарунки  

інші доходи  



РОЗДІЛ 12. ГРОШОВІ АКТИВИ 

 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; 

 активи у дорогоцінних (банківських) металах. 

Не декларуються активи, грошова сукупна вартість 
яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів 

доходів громадян! (101 350 грн.) 



РОЗДІЛ 12.1 БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ, У 
ЯКИХ ВІДКРИТО РАХУНКИ СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ АБО 

ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ'Ї 

 

У цьому розділі суб’єкт декларування повинен 
задекларувати відомості про 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. 



РОЗДІЛ 13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

o отримані кредити; 

o отримані позики; 

o зобов’язання за договорами лізингу; 

o розмір сплачених коштів в рахунок основної суми 
позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту); 

o зобов’язання за договорами страхування та 
недержавного пенсійного забезпечення; 

o кошти, позичені у інших осіб. 

 

Якщо розмір фінансового зобов’язання не перевищує 
50 ПМ (101 350 грн.), зазначається лише його 

загальний розмір!!! 



РОЗДІЛ 14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ 

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. 

Зазначаються у разі, якщо розмір відповідного 
видатку перевищує 50 ПМ (101 350 грн.)  



ВАЖЛИВО! 
 лише декларанта, а не членів сім’ї! 

 
 видатки та правочини вчинені у звітному періоді! 

 
 поріг декларування для видатку та правочину – 101 350 грн.  

 
 об’єкти декларування, які відображаються в інших розділах 

декларації, повинні бути також відображені в розділі декларації 
«Видатки та правочини», як предмет правочину за умови їх 
набуття у звітному періоді! 
 

 у розділі «Видатки та правочини» вказуються правочини, на 
підставі яких у суб’єкта декларування виникли фінансові 
зобов’язання, навіть, якщо вони були припинені станом на 
31.12! 



РОЗДІЛ 15. РОБОТА ЗА 
СУМІСНИЦТВОМ 

• Зазначаються відомості про посаду (роботу), що 
займається (виконується або виконувалася) за 
сумісництвом. 

• Зайняття посади чи робота за сумісництвом 
відображається, якщо це розпочалося або 
продовжувалося під час звітного періоду незалежно від 
тривалості. 

• Якщо у звітному періоді декларант займав посаду або 
здійснював роботу у будь-який час і при цьому станом на 
31 грудня він це не здійснює, така посада (робота) 
відображається у декларації! 

 



РОЗДІЛ 16. ЧЛЕНСТВО В 
ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Входження декларанта до керівних, ревізійних чи 
наглядових органів: 

 
- громадських об’єднань, 

 
- благодійних організацій, професійних об’єднань, 

 
- членство в таких об’єднаннях (організаціях). 

 
Із зазначенням назви організації та коду ЄДРПОУ 


