
ПОСИЛАННЯ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ НАЗК 

щодо декларування 

І. Щодо типів декларацій - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/shhodo-tupiv-declaraciy/ 

ІІ. Щодо суб’єктів декларування - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/shhodo-sub-yektiv-deklaruvannya/ 

ІІІ. Щодо членів сім’ї суб’єкта 

декларування - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/shhodo-chleniv-sim-yi-sub-yekta-

deklaruvannya/ 

ІV. Загальні положення щодо 

відображення відомостей про об’єкти 

декларування - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/zagalni-polozhennya-shhodo-

vidobrazhennya-vidomostej-pro-ob-yekty-

deklaruvannya/ 
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V. Особливості відображення 

відомостей про об’єкти нерухомості - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-ob-yekty-neruhomosti/ 

VІ. Особливості відображення 

відомостей про об’єкти незавершеного 

будівництва - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-ob-yekty-nezavershenogo-

budivnytstva/ 

VІІ. Особливості відображення 

відомостей про цінне рухоме майно 

(крім транспортних засобів) - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-tsinne-ruhome-majno-

krim-transportnyh-zasobiv/ 

VІІІ. Особливості відображення 

відомостей про транспортні засоби - 

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

vidomostej-pro-transportni-zasoby/ 

ІХ. Особливості відображення 

відомостей про цінні папери - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-tsinni-papery/ 

Х. Особливості відображення 

відомостей про корпоративні права - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-korporatyvni-prava/ 

ХІ. Особливості відображення 

відомостей про юридичних осіб, трасти 

або інші подібні правові утворення, 

кінцевим бенефіціарним власником 

(контролером) яких є суб’єкт 

декларування або члени його сім’ї – 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-yurydychnyh-osib/ 
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ХІІ. Особливості відображення 

відомостей про нематеріальні активи - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-nematerialni-aktyvy/ 

ХІІІ. Особливості відображення 

відомостей про доходи, у тому числі 

подарунки - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-dohody/ 

ХІV. Особливості відображення 

відомостей про грошові активи - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-groshovi-aktyvy/ 

ХV. Особливості відображення 

відомостей про банківські та інші 

фінансові установи, у яких у суб’єкта 

декларування або членів його сім’ї 

відкриті рахунки - 

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

vidomostej-pro-bankivski-ta-inshi-

finansovi-ustanovy/ 

ХVІ. Особливості відображення 

відомостей про фінансові зобов’язання - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-finansovi-zobov-yazannya/ 

ХVІІ. Особливості відображення 

відомостей про видатки та правочини 

суб’єкта декларування - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-vydatky-ta-pravochyny-

sub-yekta-deklaruvannya/ 

ХVІІІ. Особливості відображення 

відомостей про роботу за сумісництвом 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-robotu-za-sumisnytstvom/ 

ХІХ. Особливості відображення 

відомостей про членство в організаціях 
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та їхніх органах - 

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruv

annya/osoblyvosti-vidobrazhennya-

vidomostej-pro-chlenstvo-v-

organizatsiyah-ta-yihnih-organah/ 
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