
Строк подання декларації
у 2022 році

Строк подання повідомлення про 
суттєві зміни у майновому стані, 

ДЕКЛАРУВАННЯ

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

після припинення чи скасування
воєнного стану або стану війни

3 місяці

якщо такі зміни відбулися
під час воєнного стану

3 місяці після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни

Строк подання повідомлення про 
відкриття валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента, 
якщо рахунок був відкритий

під час воєнного стану

Після його закінчення – протягом 10 днів
(ст. 52 ЗУ «Про запобігання корупції»)

вони звільняють від адміністративної та/або кримінальної відповідальності за неподання чи 
несвоєчасне їх подання.

Якщо декларанти не мають фізичної можливості
подати документи вчасно у зв’язку з безпосередніми 
наслідками їх участі у бойових діях

Такі декларанти мають подати документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які 
унеможливлювали їх подання.

Зміна у майновому 
стані декларанта

Обов’язок подати 
декларацію

Скасування 
воєнного стану

Наступний день після
 скасування воєнного стану

Останній день подання
декларації/повідомлень

08.04.2022 09.04.2022 09.07.2022

Воєнний стан 3 місяці

3 місяці 1 місяці

Скасування 
воєнного стану

Наступний день після
 скасування воєнного стану

Останній день подання
декларації/повідомлень

Відсутня фізична можливість подання у зв’язку 
з безпосередніми наслідками участі у бойових діях

08.04.2022 09.04.2022 09.07.2022 08.08.2022
Воєнний стан

День закінчення
наслідків

Наступний день 
після закінчення 

наслідків

Останній день
подання 

декларації

09.08.2022 09.09.2022



Подається окреме повідомлення про суттєві зміни в 
майновому стані за кожним фактом:

отримання доходу,

Якщо декларант або член його сім’ї під час дії 
воєнного стану відкрив декілька валютних рахунків в 
одній установі банку-нерезидента

Якщо під час воєнного стану суттєві 
зміни в майновому стані відбулися 
декілька разів:

Якщо під час воєнного стану було відкрито декілька валютних рахунків:

Ні, у період дії воєнного стану або стану війни повні 
перевірки декларацій та заходи контролю щодо 
правильності та повноти заповнення декларації не 
проводяться.

Якщо валютні рахунки відкриті як декларантом, так і 
членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в 
різних установах банку-нерезидента, 

подається одне повідомлення із зазначенням 
номерів відповідних валютних рахунків і 
місцезнаходження установи банку-нерезидента. 

подаються окремі повідомлення стосовно кожної 
особи чи кожної установи банку-нерезидента.

Якщо внаслідок бойових дій під час збройної агресії російської федерації проти 
України було знищено майно:

Об’єкт нерухомості  
відображається у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» 
декларації до моменту виключення відомостей 
про такий об’єкт з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.

Транспортний засіб
відображаються у розділі 6 «Цінне рухоме майно 
– транспортні засоби» до зняття з обліку.

Об’єкт незавершеного будівництва або цінне рухоме майно
(крім транспортних засобів)

не підлягає декларуванню

У разі припинення права власності на майно у результаті його руйнування (знищення) повідомлення 
про суттєві зміни майнового стану не подається.

Чи необхідно у період дії воєнного 
часу надавати інформацію та 
документи в межах проведення 
повної перевірки декларації, що 
розпочалась до 24 лютого 2022 року?

придбання майна (+ здійснення видатку на його 
придбання) 

здійснення окремого видатку 

декларантом на суму понад 50 ПМ.

У декларації за 2021 рік
станом на 31 грудня 2021 року

У декларації за 2022 рік
станом на 31 грудня 2022 року

У декларації при звільненні в 2022 році – станом на дату припинення відповідної діяльності.

Станом на яку дату зазначається 
інформація у декларації?



До уваги декларантів комунального підприємства «Дарницьке 

лісопаркове господарство» 

 

 Комунальне підприємство «Дарницьке лісопаркове 

господарство» інформує, що 03.03.2020 Верховною Радою України 

прийнято Закон України «Про захист інтересів суб’єктів подання 

звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 

війни» № 2115-ІХ (далі – Закон), яким відтермінувала строк подання 

фізичними особами документів, подання яких вимагається 

відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або 

електронній формі, на строк до трьох місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов’язку 

подати документи. 

 Ураховуючи положення Закону, Національним агентством з 

питань запобігання корупції (далі – НАЗК) підготовлено роз’яснення 

від 07.03.2022 № 4 (далі – 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). 

 У Роз’ясненнях НАЗК звертаємо увагу на те, що щорічну 

декларацію за 2021 рік суб’єкт декларування має подати протягом 

трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або 

стану війни.  

Аналогічне право застосовується і до інших видів декларацій, 

передбачених антикорупційним законодавством, якщо обов’язок з їх 

подання виник у декларанта у період дії воєнного стану. 

 Також переносяться строки подання повідомлень про суттєві 

зміни в майновому стані та відкриття валютних рахунків у банках-

нерезидентах, якщо обов’язок з їх подання виник під час дії воєнного 

стану. Їх так само потрібно буде подати протягом трьох місяців після 

припинення чи скасування воєнного стану чи стану війни. 

 Якщо у суб’єкта декларування через наслідки війни не буде 

фізичної можливості подати документи вчасно, то він звільняється 



від адміністративної та/або кримінальної відповідальності через 

неподання чи несвоєчасне подання декларації (п.п. 3 п. 1 Закону). 

 Такий суб’єкт декларування повинен подати документи 

протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які 

унеможливлювали їх подання.  

 Докладніше про декларування в умовах воєнного стану 

зазначено в інфографіці. 

 Водночас НАЗК надано суб’єктам декларування можливість 

подавати декларації навіть під час війни. 

 Якщо декларант має на руках всю необхідну інформацію для 

заповнення відповідної декларації, а також бажає її подати, то це 

можливо зробити через персональний кабінет у Єдиному 

державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр 

декларацій): https://portal.nazk.gov.ua/login.  

 Звертаємо увагу, що з початком війни НАЗК обмежено доступ 

до публічної частини Реєстру декларацій та пошуку декларацій 

посадовців, щоб не наражати на небезпеку публічних службовців на 

окупованих територіях України. 

 Проте суб’єкт декларування може отримати доступ до всіх 

поданих раніше документів після входу до персонального кабінету, 

де будуть відображатися всі подані ним раніше документи із 

персональними даними, які у відкритій частині Реєстру декларацій 

повинні бути приховані. 

 

 

Уповноважений з питань  

запобігання та виявлення корупції  

КП «Дарницького ЛПГ»    Василь КЛИМЕНКО 

https://portal.nazk.gov.ua/login

