
Кампанія електронного декларування-2021 триватиме до 31 березня 
включно.

Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» 
суб’єкти декларування повинні відобразити в щорічні декларації інформацію 
про свій майновий стан. Окремі відомості можна отримати дистанційно за 
допомогою державних реєстрів, зокрема:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (https://bit.ly/2zeaaIQ) 
-  містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти 
нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;

Офіційний електронний портал Держгеокадастру (https://e.land.gov.ua/) -  
містить відомості про власників та користувачів земельних ділянок, які 
потрібно зазначати у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти 
незавершеного будівництва» декларації;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань (https://bit.lv/35uO94s) -  інформація до розділів 8 
«Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним 
власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» 
декларації;

Електронний кабінет водія (https://bit.lv/2YvQsSw) -  інформація 
знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно -  транспортні 
засоби»;

Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби 
України (https://cabinet.tax.gov.ua/) -  містить відомості про доходи;

Портал електронних послуг Пенсійного фонду
України (https://portal.pfu.gov.ua/) -  містить інформацію про нараховану 
заробітну плату та пенсію;

Укрпатент (https://bit.lv/2xxa7Hk) -  інформація щодо зареєстрованих 
патентів на винаходи, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна 
для заповнення розділу 10 «Нематеріальні активи».

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України (https://cabinet.smida. gov.ua/) -  інформація про номінальну вартість 
цінних паперів, яка необхідна для заповнення розділу 7 «Цінні папери».
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Зверніть увагу, що інформація, яка міститься у реєстрах, може бути 
неповною та періодично оновлюватися.

Крім того, отримати роз’яснення щодо заповнення декларації можливо:

• звернувшись до сектору з питань запобігання корупції Г оловного управління 
(0542 77 90 55).

• за телефоном Контакт-центру НАЗК +38(044)200-06-94. Консультації 
надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;

• у пошуку за ключовим словом у базі знань НАЗК за 
посиланням: https://wiki.nazk. gov.ua/.

• Для отримання технічної допомоги щодо роботи з Реєстром необхідно 
направити електронного листа за адресою support@nazk.gov.ua.

Нагадуємо, що за порушення вимог фінансового контролю, у тому 
числі неподання або несвоєчасне подання декларації, передбачено 
адміністративну відповідальність (стаття 172-6 КУпАП), зокрема штраф 
від 850 до 1700 гривень та подальше внесення відомостей про особу до 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення.
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