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До уваги суб’єктів декларування!
 Друк

Особи, зазначені у п. 1, п.п. «а» і «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»,
зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті
Національного агентства декларацію за минулий рік (ч. 1 ст. 45 Закону).

Водночас, беручи до уваги Указ Президента
України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні», затверджений Законом
України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про
затвердження Указу Президента України «Про
введення воєнного стану в Україні», Національне
агентство з питань запобігання корупції зазначає,
що до перемоги над рашистськими загарбниками
та  припинення воєнного стану суб’єкти

декларування не повинні втрачати час на заповнення та подання декларації та(або)
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, натомість мають докладати всіх можливих
зусиль, спрямованих на захист власної свободи, миру в Європі та світі, оборону Української
держави.
7 березня 2022 року НАЗК затвердило та опублікувало Роз’яснення щодо застосування
окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового
контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-
нерезидента, проведення перевірок).
Роз’яснення надані з урахуванням положень  Закону України «Про захист інтересів суб’єктів
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

1. У який строк подаються декларації у 2022 році?
Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного
законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після
припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку подати
документи (Закон України від 03.03.2022 № 2115-ІХ).
Початок перебігу строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або
настання події, з якою пов’язано його початок (ст. 253 ЦК України).
Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку (ч. 3 ст.
254 ЦК України).
Декларація щорічна (з будь-якою позначкою) за 2021 рік подається у період з 00 годин 00
хвилин дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00
хвилин відповідного числа третього місяця від такого дня.
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Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня 2021 року включно) та
містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.
Приклад: Воєнний стан скасовано 08.03.2022. Щорічна декларація (з будь-якою позначкою) за
2021 рік має бути подана до 09.06.2022 включно.

2. Чи необхідно декларувати відомості про майно у разі його знищення внаслідок
бойових дій під час збройної агресії російської федерації проти України?

Однією з підстав припинення права власності на майно є його знищення (ст. 346 ЦК України).
У разі знищення об’єкта нерухомості відомості про такий об’єкт підлягають відображенню у
розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації до моменту виключення відомостей про такий
об’єкт з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Знищені транспортні засоби знімаються з обліку у встановленому законодавством порядку (п.
45 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а
також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних
засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998
              № 1388).
До зняття з обліку знищеного транспортного засобу відомості про нього відображаються у
розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації.
У разі знищення об’єкта незавершеного будівництва або цінного рухомого майна (крім
транспортних засобів) відомості про таке майно не підлягають декларуванню.
При цьому слід враховувати, що у декларації щорічній (з будь-якою позначкою), декларації
кандидата на посаду за 2021 рік зазначаються відомості про об’єкти декларування станом на
31 грудня 2021 року.

3. Чи необхідно суб’єктам декларування у період дії воєнного часу надавати
інформацію та документи на запити, надіслані їм уповноваженими особами в межах
проведення повної перевірки декларації чи здійснення контролю щодо правильності
та повноти заповнення декларації, що розпочалися до 24 лютого 2022 року?

Ні, у період дії воєнного стану або стану війни повні перевірки декларацій та заходи контролю
щодо правильності та повноти заповнення декларації не проводяться (Закон України від
03.03.2022 № 2115-ІХ).
Ознайомитися з повним текстом Роз’яснень можливо на офіційному вебсайті НАЗК за
посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/.
 
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції
у НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Тетяна ВОЗНЮК
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Оцініть матеріал

Загальна оцінка матеріалу

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів


