
                                     АЛГОРИТМ (приблизний) 

      підготовки суб’єктів декларування до формування декларації 

 

1. Формування електронного цифрового 

підпису/кваліфікованого електронного підпису в Акредитованому 

центрі сертифікації ключів «Україна» через систему «Приват 24» або 

«Ощад 24/7» - безкоштовно, термін дії  1 рік; у регіональному 

відділенні АЦСК – 200 грн., термін дії 2 роки. 

 

2. Визначення членів сім’ї, відомості про яких суб’єкт 

декларування буде відображати в декларації, а саме: 

- особисті дані; 

- місце роботи; 

- дохід та подарунки; 

- нерухоме майно; 

- цінне рухоме майно; 

- транспортні засоби; 

- об’єкти незавершеного будівництва; 

- нематеріальні активи; 

- грошові активи – сукупна вартість вища, ніж 50 прожиткових 

мінімумів; 

- банківські рахунки станом на 31.12.2020. 

Примітка. Вважається членом сім’ї такого суб’єкта лише за умови, що 

вона спільно проживала, була пов’язана спільним побутом, мала взаємні права 

та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки 

яких не мають характеру сімейних) сукупно протягом не менше 183 днів 

протягом звітного року або станом на останній день звітного періоду. 

 

3. Запит/формування довідок/витягів станом на 31.12.2020: 

- про доходи суб’єкта декларування та членів сім’ї, відомості про 

яких суб’єкт декларування буде відображати в декларації. Джерело – 

місце роботи за основним місцем роботи та сумісництвом/суміщенням. 
Доходи зазначаються незалежно від їх розміру. Винятком є доходи у вигляді 

подарунків. Подарунки у формі грошових коштів зазначаються в декларації, 

якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно 

протягом року, перевищує 5 ПМ. Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти 

(наприклад, рухоме майно, транспортні засоби, нерухомість тощо), 

зазначається, якщо вартість одного подарунка перевищує 5 ПМ. 



- про об’єкти рухомого/нерухомого майна, в т.ч. земельні ділянки, 

які належать суб’єкту декларування та членам сім’ї, відомості про яких 

суб’єкт декларування буде відображати в декларації, на праві 

приватної власності, орендовані або мають інше право користування. 

Джерело – державні реєстри майнових прав на рухоме та нерухоме 

майно, в т.ч. земельні ділянки; 

- про нематеріальні активи, які належать суб’єкту декларування 

або членам сім’ї, відомості про яких суб’єкт декларування буде 

відображати в декларації, в т.ч. криптовалюта, патент на винахід, 

корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, права на топографію 

інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне 

найменування, авторське право, станом на 31.12.2020. Джерело - 

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 

та інші державні реєстри; 

- довідки про ВСІ відкриті розрахункові рахунки у банківських та 

інших фінансових установах: карткові, зарплатні, бонусні, депозитні, 

кредитні і т.п., а також ВАЛЮТНІ, які належать суб’єкту декларування 

або членам сім’ї, відомості про яких суб’єкт декларування буде 

відображати в декларації, Джерело – платіжні системи «Приват 24», 

«Ощад 24/7». Відеоконсультації щодо отримання довідок про відкриті 

рахунки в банківських установах розміщені у відкритому доступі на 

сайтах банківських установ. Безпосередньо, Приватбанка за 

посиланням https://sud.ua/ru/news/ukraine/160924-yak-otrimati-svoyi-

bankivski-rakhunki-dlya-zapovnennya-e-deklaratsiyi-

videoinstruktsiya?fbclid=IwAR2W2QBs6Xl60_ 

- довідки про залишки грошових коштів на банківських рахунках 

або в індивідуальних банківських сейфах, які належать суб’єкту 

декларування або членам сім’ї, відомості про яких суб’єкт 

декларування буде відображати в декларації, станом на 31.12.2020, 

якщо сукупна вартість перевищує 50 ПМ. 

- довідки про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та 

членів його сім’ї, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 ПМ. 

  Примітка. Щодо граничного розміру фінансових зобов’язань на початок та 

кінець звітного періоду посилання: 

 https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-finansovi-zobov-yazannya/     

 

                    

https://sud.ua/ru/news/ukraine/160924-yak-otrimati-svoyi-bankivski-rakhunki-dlya-zapovnennya-e-deklaratsiyi-videoinstruktsiya?fbclid=IwAR2W2QBs6Xl60_
https://sud.ua/ru/news/ukraine/160924-yak-otrimati-svoyi-bankivski-rakhunki-dlya-zapovnennya-e-deklaratsiyi-videoinstruktsiya?fbclid=IwAR2W2QBs6Xl60_
https://sud.ua/ru/news/ukraine/160924-yak-otrimati-svoyi-bankivski-rakhunki-dlya-zapovnennya-e-deklaratsiyi-videoinstruktsiya?fbclid=IwAR2W2QBs6Xl60_

