
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

10.06.2016 № 4 

Із змінами, внесеними рішенням 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції № ___ від 

___________ 

 

 

 

Технічні вимоги до полів форми декларації осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

 

 

ВСТУП 

Ці Технічні вимоги визначають вимоги до заповнення форми декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (далі - декларація), та перелік логічних перевірок форми 

декларації, що здійснюються автоматизовано програмними засобами 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр). 

У цих Технічних вимогах вживаються такі терміни щодо характеристик 

полів форми: 

1) «Блокуюче» – поля форми декларації, які мають таку 

характеристику, є обов’язковими для заповнення відповідно до цих 

Технічних вимог. У разі незаповнення або заповнення будь-якого з 

блокуючих полів декларації всупереч цим Технічним вимогам, подання такої 

декларації до Реєстру є неможливим; 

2) «Обов’язкове» – поля форми декларації, які мають таку 

характеристику, є обов’язковими для заповнення відповідно до цих 



Технічних вимог. У разі незаповнення або заповнення будь-якого з 

обов’язкових полів декларації всупереч цим Технічним вимогам, така 

декларація може бути подана до Реєстру, але вона позначається як документ, 

який може вимагати додаткового аналізу з боку Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

До полів форми декларації можуть застосовуватися такі ознаки: 

1) “Не відомо” – наявність такої ознаки у поля форми декларації 

означає, що замість введення значення у такому полі форми декларації 

суб’єкт декларування може позначити, що інформація, яка вимагається у 

цьому полі, йому не відома; 

2) “Член сім’ї не надав інформацію” – наявність такої ознаки у поля 

форми декларації означає, що замість введення значення у такому полі 

форми декларації суб’єкт декларування може позначити, що член його сім’ї 

не надав йому інформацію, яка вимагається у цьому полі; 

3) “Н/з” – наявність такої ознаки у поля форми декларації означає, що 

замість введення значення у такому полі форми декларації суб’єкт 

декларування може позначити, що це поле не може бути застосоване для 

опису відповідного об’єкта декларування. 



І. БЛОКИ ФОРМИ, ЩО ЧАСТО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Блок “ADR1 - Адресний блок для об’єктів і суб’єктів декларування” 

№ Назва поля 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не надав 

інформацію Н/з 

A 
Країна (якщо 

Україна) 
Блокуюче Ні Ні Ні 

А1 
Поштовий індекс 

 
Блокуюче Ні Ні Так 

А2 Область Блокуюче Ні Ні Ні 

А3 Район Обов’язкове Ні Ні Так 

А4 

Місто, селище чи 

село 

 

Обов’язкове Ні Ні Так 

А5 Вулиця Обов’язкове Ні Ні Так 

А6 Номер будинку Обов’язкове Ні Ні Так 

А7 Номер корпусу Обов’язкове Ні Ні Так 

А8 Номер квартири Обов’язкове Ні Ні Так 

А9 Тип вулиці Обов’язкове Ні Ні Так 

В 
Країна (якщо не 

Україна) 
Блокуюче Ні Ні Ні 

В1 
Поштовий індекс 

 
Блокуюче Ні Ні Так 

В2 
Адреса (англ.) 

 
Блокуюче 

Ні 
Ні Ні 

В3 Адреса (укр.)  Блокуюче Ні Ні Ні 

Блок “ADR2 - Адресний блок для об’єктів і членів сім’ї суб’єкта декларування” 

№ Назва поля 

Обов’язкове / 

блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав інформацію Н/з 

A 
Країна (якщо 

Україна) 
Обов’язкове Ні Так Ні 

А1 Поштовий індекс Обов’язкове Ні Так Так 

А2 Область Обов’язкове Ні Так Ні 

А3 Район Обов’язкове Ні Так Так 

А4 
Місто, селище чи 

село 
Обов’язкове Ні Так Так 

А5 Вулиця Обов’язкове Ні Так Так 

А6 Номер будинку Обов’язкове Ні Так Так 

А7 Номер корпусу Обов’язкове Ні Так Так 

А8 Номер квартири Обов’язкове Ні Так Так 

А9 Тип вулиці Обов’язкове Ні Так Так 



В 
Країна (якщо не 

Україна) 
Обов’язкове Ні Ні Ні 

В1 
Поштовий індекс 

 
Обов’язкове Ні Так Так 

В2 Адреса (англ.) Обов’язкове Ні Так Ні 

В3 Адреса (укр.)  Обов’язкове Ні Так Ні 

С 

Країна (якщо 

обрано ознаку «Не 

надано») 

Обов’язкове Ні Так Ні 

Блок “LAW1. Право на об’єкт суб’єкта декларування та власник об‘єкта” 

№ Назва поля 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не надав 

інформацію Н/з 

19 Тип права Блокуюче Ні Ні Ні 

А19 
Тип права – 

“спільна власність” 
Блокуюче Ні Ні Ні 

А20 Частка власності Обов’язкове Ні Ні Так 

В19 

Тип права - «Інше 

право користування 

(зазначте, яке 

саме)» 

Блокуюче Ні Ні Ні 

В21 Зазначте, яке саме Блокуюче Ні Ні Ні 

22 

Інформація про 

власника 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А22 

Інформація про 

власника (суб’єкт 

декларування або 

член сім’ї) 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

С24 

Інформація про 

власника (інша 

особа) 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

СА24 

Інформація про 

власника (інша 

особа – фізична 

особа-громадянин 

України) 

- - - - 

СА25 Прізвище Блокуюче Ні Ні Ні 

СА26 Ім'я Блокуюче Ні Ні Ні 

СА27 

По батькові (за 

наявності) 

 

Обов’язкове Так Ні Так 

СА28 
Дата народження 

 
Обов’язкове Так Ні Ні 



СА29 Податковий номер Обов’язкове Так Ні Ні 

СА30 Місце реєстрації Обов’язкове Так Ні Ні 

СА31 
Місце фактичного 

проживання 
Обов’язкове Так Ні Ні 

СВ24 

Інформація про 

власника (інша 

особа – юридична 

особа, 

зареєстрована в 

Україні) 

- - - - 

СВ32 Найменування  Блокуюче Ні Ні Ні 

СВ33 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб 

– підприємців та 

громадських 

формувань 

Блокуюче Так Ні Ні 

СC24 

Інформація про 

власника (інша 

особа – іноземний 

громадянин) 

- - -- - 

СС34 Повне ім'я (англ.) Блокуюче Ні Ні Ні 

СС35 Повне ім'я (укр.) Блокуюче Ні Ні Ні 

СС28 Дата народження Обов’язкове Так Ні Ні 

СС36 
Ідентифікаційний 

номер 
Обов’язкове Так Ні Ні 

СС37 
Місце проживання 

(англ.) 
Обов’язкове Так Ні Ні 

СС38 
Місце проживання 

(укр.) 
Обов’язкове Так Ні Ні 

СD24 

Інформація про 

власника (інша 

особа – юридична 

особа, 

зареєстрована за 

кордоном) 

- - - - 

СD39 Найменування (англ.) Блокуюче Ні Ні Ні 

СD32 
Найменування 

(укр.) 
Блокуюче Ні Ні Ні 

СD40 
Ідентифікаційний 

код 
Обов’язкове Так Ні Ні 

СD41 

Місце 

знаходження 

(англ.) 

Обов’язкове Так Ні Ні 

СD42 
Місце 

знаходження (укр.) 
Обов’язкове Так Ні Ні 



Блок “LAW2. Право на об’єкт члена сім’ї суб’єкта декларування та власник об‘єкта” 

№ Назва поля 

Обов’язкове / 

блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав інформацію Н/з 

19 Тип права Блокуюче Ні Так Ні 

А19 Тип права Блокуюче Ні Так Ні 

А20 Частка власності Обов’язкове Ні Так Так 

В19 Тип права Блокуюче Ні Так Ні 

В21 Зазначте, яке саме Блокуюче Ні Так Ні 

22 
Інформація про 

власника 
Обов’язкове Ні Так Ні 

А22 

Інформація про 

власника (суб’єкт 

декларування або 

член сім’ї) 

Обов’язкове Ні Ні Ні 

С24 

Інформація про 

власника (інша 

особа) 

Обов’язкове Ні Ні Ні 

СА24 

Інформація про 

власника (інша 

особа – фізична 

особа-громадянин 

України) 

- - - - 

СА25 Прізвище Обов’язкове Ні Так Ні 

СА26 Ім'я Обов’язкове Ні Так Ні 

СА27 
По батькові (за 

наявності) 
Обов’язкове Так Так Так 

СА28 Дата народження Обов’язкове Так Так Ні 

СА29 Податковий номер Обов’язкове Так Так Ні 

СА30 Місце реєстрації Обов’язкове Так Так Ні 

СА31 
Місце фактичного 

проживання 
Обов’язкове Так Так Ні 

СВ24 

Інформація про 

власника (інша 

особа – юридична 

особа, 

зареєстрована в 

Україні) 

- - - - 

СВ32 Найменування Обов’язкове Ні Так Ні 

СВ33 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб 

– підприємців та 

громадських 

формувань 

Обов’язкове Так Так Ні 

СC24 Інформація про - - -- - 



власника (інша 

особа – іноземний 

громадянин) 

СС34 Повне ім'я (англ.) Обов’язкове Ні Так Ні 

СС35 Повне ім'я (укр.) Обов’язкове Ні Так Ні 

СС28 Дата народження Обов’язкове Так Так Ні 

СС36 
Ідентифікаційний 

номер 
Обов’язкове Так Так Ні 

СС37 
Місце проживання 

(англ.) 
Обов’язкове Так Так Ні 

СС38 
Місце проживання 

(укр.) 
Обов’язкове Так Так Ні 

СD24 

Інформація про 

власника (інша 

особа – юридична 

особа, 

зареєстрована за 

кордоном) 

- - - - 

СD39 
Найменування 

(англ.) 
Обов’язкове Ні Так Ні 

СD32 
Найменування 

(укр.) 
Обов’язкове Ні Так Ні 

СD40 
Ідентифікаційний 

код 
Обов’язкове Так Так Ні 

СD41 
Місце знаходження 

(англ.) 
Обов’язкове Так Так Ні 

СD42 
Місце знаходження 

(укр.) 
Обов’язкове Так Так Ні 

Логічні перевірки блоку “LAW” 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів у блоках 

LAW1/LAW2 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

розділ позначається такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не може 

бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірка 

коректності 

кількості та 

типів записів 

у таблиці 

прав на 

об‘єкт у 

блоках 

Таблиця має містити хоча 

б один запис. 

Таблиця має містити 

лише один тип права. 

Таблиця має містити 

лише один запис (рядок) 

у разі обрання будь-якого 

типу права, крім 

Так Так Ні 



LAW1/LAW2 «Спільна власність».  

У разі обрання «Спільна 

власність», повинен бути 

заповнений більше ніж 

один рядок з типом 

«Спільна власність». 

3 

Перевірка 

коректності 

зазначення 

інформації 

про власника 

у блоках 

LAW1/LAW2 

У разі обрання типу 

права «Власність», 

таблиця містить один 

запис, де власником є 

особа, яка зазначена у 

декларації як особа, якої 

стосується цей об‘єкт. 

У разі обрання типу 

«Спільна власність», у 

одному із записів у 

таблиці співвласником 

повинна бути визначена 

особа, яка зазначена у 

декларації як особа, якої 

стосується цей об’єкт. 

У разі обрання іншого 

типу права, запис у 

таблиці може містити 

будь-яких осіб або 

організації, крім особи, 

якої стосується цей 

об’єкт, тобто крім 

суб’єкта декларування 

або відповідного члена 

його сім’ї. 

Так Так Ні 

4 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів у блоках 

LAW1/LAW2 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в 

Реєстр, але позначається 

як така, що може вимагати 

додаткового аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

Ні Так Так 

5 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні даних 

у блоках 

LAW1/LAW2 

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається 

Ні Ні Так 



як декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 



ІІ. ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ І ЛОГІЧНІ ПЕРЕВІРКИ У РОЗДІЛАХ ФОРМИ 

ДЕКЛАРАЦІЇ 

Розділ 1. Тип декларації та період 

Вимоги до заповнення  

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 
Тип декларації 

та період 

Можливість 

обрати один з 

типів 

декларацій та 

звітного 

періоду 

Блокуюче Ні Ні Ні 

A1 
 Щорічна 

 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

A2 
Перед 

звільненням 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

A21 

Дата початку 

декларування 

перед 

звільненням 

 

 

- Ні Ні Ні 

A22 

Дата закінчення 

декларування 

перед 

звільненням 

 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

A3 
Після звільнення 

 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

A4 
Кандидата на 

посаду 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 1 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається як 

помилка/попередження 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне 

з блокуючих полів 

не заповнено або 

некоректне, розділ 

позначається як 

Так Так Ні 



такий, що містить 

помилкові дані. 

Декларація не 

може бути подана. 

 

  



Розділ 2.1. Інформація про суб’єкта декларування 

Вимоги до заповнення  

 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове / 

блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 
Прізвище 

 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Ім'я 

 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

3 
По батькові (за 

наявності) 
 Обов’язкове Ні Ні Так 

4 
Дата 

народження 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

5 
Податковий 

номер 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

6 Зміна прізвища  Ні Ні Ні Ні 

А6 Зміна прізвища «Так» Ні Ні Ні Ні 

А7 
Попереднє 

прізвище 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

А8 Попереднє ім'я 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

А9 
Попереднє по 

батькові 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Так 

10 Країна  Блокуюче Ні Ні Ні 

А10 Країна 
Якщо вибір країни 

– «Україна» 
Блокуюче Ні Ні Ні 

А11 
Поштовий 

індекс 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

А12 Область  Блокуюче Ні Ні Ні 

А13 Район  Обов’язкове Ні Ні Ні 

А14 Місто, селище  Блокуюче Ні Ні Так 



чи село 

А15 Вулиця  Блокуюче Ні Ні Ні 

А16 Номер будинку  Обов’язкове Ні Ні Так 

А17 Номер корпусу  Обов’язкове Ні Ні Так 

А18 Номер квартири  Обов’язкове Ні Ні Так 

А19 Тип вулиці  Обов’язкове Ні Ні Так 

B10 Країна 

Якщо вибір країни 

– будь-яка країна, 

крім «Україна» 

Блокуюче Ні Ні Ні 

B19 
Поштовий 

індекс: 

 
Блокуюче Ні Ні Так 

B20 Адреса (англ.)  Блокуюче Ні Ні Ні 

B21 Адреса (укр.)  Блокуюче Ні Ні Ні 

22 

Місце 

фактичного 

проживання або 

поштова адреса, 

на яку 

Національне 

агентство з 

питань 

запобігання 

корупції може 

надсилати 

кореспонденцію 

суб'єкту 

декларування 

Чекбокс знімається 

якщо місце 

фактично 

проживання НЕ 

збігається з місцем 

реєстрації (у п.10). 

У разі зняття 

чекбокса, 

заповнюється 

інформація про 

адресу місця 

фактичного 

проживання за 

правилами, які 

визначені у пункті 

10  

Обов’язкове Ні Ні Ні 

22.1 

Місце 

фактичного 

проживання або 

поштова адреса, 

на яку 

Національне 

агентство з 

питань 

запобігання 

корупції може 

надсилати 

кореспонденцію 

суб'єкту 

декларування 

При застосуванні 

в цьому блоці в 

полі № А15 

“Вулиця” стає 

доступною ознака 

“Н/з”, а в полі № 

А17 “Номер 

корпусу” може 

бути зазначено 

номер 

абонентської 

скриньки, на яку 

Національне 

агентство з питань 

запобігання 

корупції може 

надсилати 

кореспонденцію 

суб'єкту 

декларування 

- - - - 



23 

Місце роботи 

або 

проходження 

служби 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

24 Займана посада  Блокуюче Ні Ні Ні 

25 Тип посади  Обов’язкове Ні Ні Так 

26 
Категорія 

посади 

 Обов’язкове 
Ні Ні Так 

27 

Чи відноситесь 

ви до службових 

осіб, які 

зайімають 

відповідальне 

або особливо 

відповідальне 

становище 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

28 

Чи належить 

ваша посада до 

посад, 

пов’язаних з 

високим рівнем 

корупційних 

ризиків 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 2.1. застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка/ 

попередження 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. 

Декларація не може бути 

подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в 

Реєстр, але позначається 

як така, що може 

Ні Так Так 



вимагати додаткового 

аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

 

  



Розділ 2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування 

Вимоги до заповнення 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 Громадянство 

Попередньо пусте. 

Вибір країни місця 

реєстрації за 

довідником 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А1 Громадянство 
Якщо вибір країни – 

«Україна» 
Блокуюче Ні Ні Ні 

A20 

Зв'язок із 

суб'єктом 

декларування 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Прізвище  Блокуюче Ні Ні Ні 

А3 Ім'я  Блокуюче Ні Ні Ні 

А4 
По батькові 

(за наявності) 
 Блокуюче Ні Ні Так 

А5 
Дата 

народження 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

А6 
Податковий 

номер 

Можливі формати:  

ІПН (10 цифр), 

паспорт (дві букви 

та шість цифр), 

свідоцтво про 

народження 

(цифра, «тире», дві 

букви та шість 

цифр; наприклад, 

“1-СТ222222”) 

Блокуюче Ні Так Ні 

А7 
Зміна 

прізвища 
 Ні Ні Ні Ні 

А8 

Попереднє 

прізвище 

 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

А9 
Попереднє 

ім'я 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

А10 Попереднє по Доступно для Ні/ Блокуюче Ні Ні Так 



батькові введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

В1 Громадянство 

Якщо вибір країни – 

будь-яка інша 

країна, крім 

“Україна”, або 

особа без 

громадянства 

Блокуюче Ні Ні Так 

В20 

Зв'язок із 

суб'єктом 

декларування 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

В2 Прізвище  Блокуюче Ні Ні Ні 

В3 Ім'я  Блокуюче Ні Ні Ні 

В4 
По батькові 

(за наявності) 

 
Блокуюче Ні Ні Так 

В11 
Прізвище 

(англ.) 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

В12 Ім'я (англ.)  Блокуюче Ні Ні Ні 

В13 
По батькові 

(англ.) 

 
Блокуюче Ні Ні Так 

В5 
Дата 

народження 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

В14 
Ідентифікацій

ний номер 

 
Обов’язкове Ні Так Ні 

В7 
Зміна 

прізвища 

 
Ні Ні Ні Ні 

В8 
Попереднє 

прізвище 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

В9 
Попереднє 

ім'я 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

В10 
Попереднє по 

батькові 

Доступно для 

введення у разі 

вибору опції зміни 

прізвища. У цьому 

Ні/ Блокуюче Ні Ні Так 



випадку стає 

обов’язковим для 

заповнення. 

В15 
Прізвище 

(англ.) 

 
Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

В16 Ім'я (англ.)  Ні/ Блокуюче Ні Ні Ні 

В17 
По батькові 

(англ.): 

 
Ні/ Блокуюче Ні Ні Так 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 2.2. застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відобра-

жається як 

помилка/ 

попередження 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не 

може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми.  

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація з 

такими помилковими 

даними може бути 

подана в Реєстр, але 

позначається як така, 

що може вимагати 

додаткового аналізу з 

боку Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції. 

Ні Так Так 

3 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього 

блоку член сім‘ї 

суб’єкта декларування 

відмовив у наданні 

інформації для 

внесення у форму, така 

декларація 

позначається як 

декларація для 

Ні Ні Так 



обов’язкової повної 

перевірки. 



Розділ 3. Об'єкти нерухомості 

Вимоги до заповнення  

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове / 

блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

об'єкт 

декларування 

Список формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид об'єкта  Блокуюче Ні Ні Ні 

3 
Номер об’єкта 

нерухомості 
 Блокуюче Так Ні Так 

4 
Загальна 

площа(м2) 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

5 
Дата набуття 

права 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

6 

Вартість на 

дату набуття 

права, грн. 

  Блокуюче Так Ні Ні 

7 

Вартість за 

останньою 

грошовою 

оцінкою, грн. 

 Блокуюче Так Ні Так 

8 Країна 

Блок “ADR1 - 

Адресний блок 

суб’єкта 

декларування” 

Блокуюче Ні Ні Ні 

9 

Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об‘єкта. 

Застосовується блок 

“LAW1. Суб’єкт 

декларування” 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію Н/з 



1 

Особа, що 

декларує 

цей об'єкт 

 

Список формується 

із суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано одного із 

членів сім’ї суб’єка 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид об'єкта:  Блокуюче Ні Ні Ні 

3 

Номер 

об’єкта 

нерухомості 

 Блокуюче Так Так Так 

4 
Загальна 

площа (м2) 
 Блокуюче Ні Так Ні 

5 
Дата набуття 

права 
 Блокуюче Ні Так Ні 

6 

Вартість на 

дату набуття 

права, грн. 

 Блокуюче Так Так Ні 

7 

Вартість за 

останньою 

грошовою 

оцінкою, 

грн. 

 Блокуюче Так Так Так 

8 Країна 

Блок “ADR2 - 

Адресний блок члена 

сім’ї суб’єкта 

декларування” 

Обов’язкове Ні Ні Ні 

9 

Тип права 

та власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

члена сім‘ї на об‘єкт 

та власника об‘єкта. 

Застосовується блок 

“LAW2. Член сім’ї 

суб’єкта 

декларування” 

Блокуюче Ні Так Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 3 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

Так Так Ні 



що містить помилкові 

дані. Декларація не 

може бути подана. 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для блоку у 

полі №9 

Застосовується до 

змісту поля №9. 

Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки блоку “Law”» 

- - - 

3 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми.  

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація з 

такими помилковими 

даними може бути 

подана в Реєстр, але 

позначається як така, 

що може вимагати 

додаткового аналізу з 

боку Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції. 

Ні Так Так 

4 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього 

блоку член сім‘ї 

суб’єкта декларування 

відмовив у наданні 

інформації для 

внесення у форму, така 

декларація 

позначається як 

декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 

5 

Наявність 

інформації про 

площу 

У разі обрання типу 

права «Власність», поле 

«Площа» є блокуючим. 

Якщо поле не 

заповнено або не 

проставлено ознаку «Не 

надано», подання 

декларації блокується. 

Так Так Ні 

 

  



Розділ 4. Об'єкти незавершеного будівництва  

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язков

е / блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо 

введені у розділі 

2.2). Обрано 

суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид об'єкта  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 
Вид об'єкта 

 

Якщо обрано 

варіант «Інший 

об’єкт (вкажіть 

який саме)» 

- - - - 

А3 
Зазначте, який 

саме 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

4 
Загальна 

площа (м2) 
 Обов’язкове Так Ні Ні 

5 
Реєстраційний 

номер 
 Блокуюче Так Ні Так 

6 

Об'єкт 

незавершеного 

будівництва 

 Ні Ні Ні Ні 

7 

Об'єкт, не 

прийнятий в 

експлуатацію 

 Ні Ні Ні Ні 

8 

Об'єкт, право 

власності на 

який не 

зареєстроване 

в 

установленому 

законом 

порядку  

 Ні Ні Ні Ні 

9 
Кадастровий 

номер 
 Блокуюче Так Ні Так 

10 Країна 
Блок “ADR1 - 

Адресний блок 
Блокуюче Ні Ні Ні 



суб’єкта 

декларування” 

11 

Об'єкт 

належить 

суб'єкту 

декларування 

на праві 

власності 

відповідно до 

Цивільного 

кодексу 

України 

 

Ні Ні Ні Ні 

12 

Об'єкт 

повністю або 

частково 

побудований з 

матеріалів чи 

за кошти 

суб'єкта, що 

декларує 

даний об'єкт 

 

Ні Ні Ні Ні 

13 

Інформація 

про третю 

особу, яка є 

власником 

Заповнююється у 

випадку, якщо 

власником є третя 

особа, але суб'єкт 

декларування 

отримує чи має 

право на 

отримання доходу 

від такого об'єкта 

або може прямо чи 

опосередковано 

(через інших 

фізичних або 

юридичних осіб) 

вчиняти щодо 

такого об'єкта дії, 

тотожні за змістом 

здійсненню права 

розпорядження 

ним. 

Ні Ні Ні Ні 

А13 

Інформація 

про третю 

особу, яка є 

власником 

Якщо відмічено 

чекбокс у полі 

№13, надається 

доступ до блоку 

інформації про 

особу, яка 

аналогічна блоку 

“LAW1” у полях з 

№22 по №CD42 

Ні Ні Ні Ні 

А14 Інформація Застосовується Обов’язкове Ні Ні Ні 



про третю 

особу яка є 

власником 

частина блоку 

“LAW1”: поля з 

№22 по №CD42 

для введення 

інформації про 

власника.  

Для вибору 

надаються всі 

суб‘єкти крім 

самого суб’єкта 

декларування. 

15 

Інформація 

щодо 

власника або 

користувача 

земельної 

ділянки 

Визначає тип 

права суб’єкта 

декларування на 

земельну ділянку, 

на якій 

розташований 

об’єкт, та 

власника такої 

земельної 

ділянки. 

Застосовується 

блок “LAW1. 

Суб’єкт 

декларування” 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо 

введені у розділі 

2.2). Обрано 

одного із членів 

сім’ї суб’єка 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид об'єкта 

Вибір із спадного 

списку без 

можливості 

розширення списку 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 
Вид об'єкта 

 

Якщо обрано 

варіант «Інший 

об’єкт (вкажіть 

який саме)» 

- - - - 



А3 
Зазначте, який 

саме 
 Обов’язкове Так Так Ні 

4 

Загальна 

площа (м2) 

 

 Обов’язкове Так Так Ні 

5 
Реєстраційний 

номер 
 Блокуюче Так Так Так 

6 

Об'єкт 

незавершеного 

будівництва 

 Ні Ні Ні Ні 

7 

Об'єкт, не 

прийнятий в 

експлуатацію 

 Ні Ні Ні Ні 

8 

Об'єкт, право 

власності на 

який не 

зареєстроване 

в 

установленому 

законом 

порядку  

 Ні Ні Ні Ні 

9 
Кадастровий 

номер 
 Блокуюче Так Так Так 

10 Країна 

Блок “ADR2 - 

Адресний блок 

члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування” 

Блокуюче Ні Ні Ні 

11 

Об'єкт 

належить 

суб'єкту 

декларування 

на праві 

власності 

відповідно до 

Цивільного 

кодексу 

України 

 

Ні Ні Ні Ні 

12 

Об'єкт 

повністю або 

частково 

побудований з 

матеріалів чи 

за кошти 

суб'єкта, що 

декларує 

даний об'єкт 

 

Ні Ні Ні Ні 

13 
Інформація 

про третю 

Заповнююється у 

випадку, якщо 
Ні Ні Ні Ні 



особу яка є 

власником 

власником є третя 

особа, але суб'єкт 

декларування 

отримує чи має 

право на 

отримання доходу 

від такого об'єкта 

або може прямо чи 

опосередковано 

(через інших 

фізичних або 

юридичних осіб) 

вчиняти щодо 

такого об'єкта дії, 

тотожні за змістом 

здійсненню права 

розпорядження 

ним. 

А13 

Інформація 

про третю 

особу яка є 

власником 

Якщо відмічено 

чек-бокс у полі 

№13, надається 

доступ до блоку 

інформації про 

особу, яка 

аналогічна блоку 

“LAW2” у полях з 

№22 по №CD42 

Ні Ні Ні Ні 

А14 

Інформація 

про третю 

особу яка є 

власником 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW2”: поля з 

№22 по №CD42 

для введення 

інформації про 

власника.  

Для вибору 

надаються всі 

суб‘єкти, крім 

відповідного члена 

сім‘ї 

Обов’язкове Ні Так Ні 

15 

Інформація 

щодо 

власника або 

користувача 

земельної 

ділянки 

Визначає тип 

права члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування на 

земельну ділянку, 

на якій 

розташований 

об’єкт, та 

власника такої 

земельної 

ділянки. 

Застосовується 

Блокуюче Ні Ні Ні 



блок “LAW2. 

Член сім’ї 

суб’єкта 

декларування” 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 4 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не 

може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для блоку у 

полі №15 

Застосовується до 

змісту поля №15. 

Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки блоку 

“Law”».  

- - - 

4 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація з 

такими помилковими 

даними може бути 

подана в Реєстр, але 

позначається як така, 

що може вимагати 

додаткового аналізу з 

боку Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції. 

Ні Так Так 

5 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього 

блоку член сім‘ї 

суб’єкта декларування 

відмовив у наданні 

інформації для 

внесення у форму, 

така декларація 

позначається як 

Ні Ні Так 



декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 



Розділ 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)  

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування  

Список формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Вид майна 

 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 
Вид майна 

 

Якщо обрано варіант 

«Інший об’єкт 

(вкажіть який саме)» 

- - - - 

А3 
Зазначте, який 

саме 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

4 

Право на 

майно набуто  

 до подання 

першої 

декларації у 

системі 

Відмітка цього 

чекбоксу означає, що 

право на майно було 

набуто ДО подання 

першої декларації у 

системі декларування 

згідно із Законом 

України “Про 

запобігання 

корупції”, а її 

відсутність, що право 

на майно було набуто 

ПІСЛЯ подання 

першої декларації у 

системі 

Блокуюче Ні Ні Ні 

5 

Період 

набуття права 

на майно 

Це поле є доступним 

тільки за умови 

наявності відмітки у 

чекбоксі в полі №4.  

При цьому 

пропонується вибір із 

спадного списку без 

можливості 

розширення списку з 

двох варіантів: 

Блокуюче Ні Ні Ні 



- «Майно набуто 

ДО ПОЧАТКУ 

ПЕРІОДУ 

здійснення 

суб'єктом 

декларування 

діяльності із 

виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування». 

- «Майно набуто У 

ПЕРІОД 

здійснення 

суб'єктом 

декларування 

діяльності із 

виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування» 

А6 

Дата набуття 

права 

 

Якщо чекбокс у 

полі №4 не 

встановлений. 
Вимагає 

обов’язкового 

введення дати 

(логічна перевірка 

описана нижче) 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А7 

Вартість на 

дату набуття у 

власність, 

володіння чи 

користування 

 

Якщо чекбокс у 

полі №4 не 

встановлений. 
Поле вимагає 

обов’язкового 

введення вартості 

(логічна перевірка 

описана нижче). 

Блокуюче Ні Ні Ні 

В6 

Дата набуття 

права 

 

Якщо чекбокс у 

полі №4 

встановлений 

Обов’язкове Так Ні Ні 

В7 

Вартість на 

дату набуття у 

власність, 

володіння чи 

користування 

 

Якщо чекбокс у 

полі №4 

встановлений 

Обов’язкове Так Ні Ні 

8 
Торгова марка 

 
 Блокуюче Так Ні Так 

9 
Найменування 

виробника 
 Блокуюче Так Ні Так 



 

10 Опис майна 
 

 
Блокуюче Ні Ні Ні 

11 

Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об‘єкта. 

Застосовується блок 

“LAW1. Суб’єкт 

декларування” 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове / 

блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Вид майна 

 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Вид майна 

Якщо обрано варіант 

«Інший об’єкт 

(вкажіть який саме)» 

- - - - 

А3 
Зазначте, який 

саме 
 Блокуюче Ні Так Ні 

4 

Право на 

майно набуто  

 до подання 

першої 

декларації у 

системі 

Відмітка цього 

чекбоксу означає, що 

право на майно було 

набуто ДО подання 

першої декларації у 

системі декларування 

згідно із Законом 

України “Про 

запобігання 

корупції”, а її 

відсутність, що право 

на майно було набуто 

ПІСЛЯ подання 

першої декларації у 

системі 

Блокуюче Ні Ні Ні 

5 Період Це поле є доступним Блокуюче Ні Ні Ні 



набуття права 

на майно 

тільки за умови 

наявності відмітки у 

чекбоксі в полі №4.  

При цьому 

пропонується вибір із 

спадного списку без 

можливості 

розширення списку з 

двох варіантів: 

- «Майно набуто 

ДО ПОЧАТКУ 

ПЕРІОДУ 

здійснення 

суб'єктом 

декларування 

діяльності із 

виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування». 

- «Майно набуто У 

ПЕРІОД 

здійснення 

суб'єктом 

декларування 

діяльності із 

виконання 

функцій держави 

або місцевого 

самоврядування» 

А6 

Дата набуття 

права 

 

Якщо чекбокс у 

полі №4 не 

встановлений. 
Вимагає 

обов‘язкового 

введення дати 

(логічна перевірка 

описана нижче) 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А7 

Вартість на 

дату набуття у 

власність, 

володіння чи 

користування 

 

Якщо чекбокс у 

полі №4 не 

встановлений. 
Поле вимагає 

обов‘язкового 

введення вартості 

(логічна перевірка 

описана нижче). 

Блокуюче Ні Ні Ні 

В6 

Дата набуття 

права 

 

Якщо чекбокс у 

полі №4 

встановлений 

Обов’язкове Так Так Ні 

В7 
Вартість на 

дату набуття у 
Якщо чекбокс у 

полі №4 
Обов’язкове Так Так Ні 



власність, 

володіння чи 

користування 

 

встановлений 

8 
Торгова марка 

 
 Блокуюче Так Так Так 

9 

Найменування 

виробника 

 

 Блокуюче Так Так Так 

10 
Опис майна 

 

 

 
Блокуюче Ні Так Ні 

11 

Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

члена сім’ї суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об‘єкта. 

Застосовується блок 

“LAW2. Член сім’ї 

суб’єкта 

декларування” 

Блокуюче Ні Так Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 5 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не 

може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для блоку у 

полі №11 

Застосовується до 

змісту поля №11. 

Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки блоку “Law”» 

- - - 

3 

Перевірки 

наявності 

значення у 

полі №6 за 

умови 

відсутності 

відмітки у 

чекбоксі 

Застосовується до 

змісту поля №6.  

У разі відсутності 

помітки в чекбоксі у 

полі №4, відсутність 

значення дати у полі 

№6 або наявність 

помітки «Не відомо» в 

Так Так Ні 



поля №4 цьому поля тягне за 

собою блокування 

подання декларації. 

4 

Перевірки 

наявності 

значення у 

полі №7 за 

умови 

відсутності 

відмітки у 

чекбоксі 

поля №4 

Застосовується до 

змісту поля №7.  

У разі відсутності 

помітки в чекбоксі у 

полі №4, відсутність 

значення вартості у 

полі №7 або наявність 

помітки «Не відомо» в 

цьому поля тягне за 

собою блокування 

подання декларації. 

Так Так Ні 

5 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми.  

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація з 

такими помилковими 

даними може бути 

подана в Реєстр, але 

позначається як така, 

що може вимагати 

додаткового аналізу з 

боку Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції. 

Ні Так Так 

6 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього 

блоку член сім‘ї 

суб’єкта декларування 

відмовив у наданні 

інформації для 

внесення у форму, така 

декларація 

позначається як 

декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 

 



Розділ 6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби  

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове / 

блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо введені 

у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 

Вид майна 

  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Вид майна 

Якщо обрано 

варіант «Інший 

об’єкт (вкажіть який 

саме)» - - - - 

А3 

Зазначте, який 

саме  Блокуюче Ні Ні Ні 

4 
Марка 

 
 Блокуюче Так Ні Так 

5 Модель  Блокуюче Так Ні Так 

6 Рік випуску  Блокуюче Так Ні Ні 

7 
Ідентифікаційний 

номер 
 Блокуюче Ні Ні Так 

8 
Дата набуття 

права 
 Блокуюче  Ні Ні Ні 

9 

Вартість на дату 

набуття у 

власність, 

володіння чи 

користування 

Можливість 

значення «Не 

відомо» залежить 

від типу права на 

об‘єкт (логічна 

перевірка описана 

нижче). 

 

Блокуюче Так Ні Ні 

10 Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип 

права суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та 

власника об‘єкта. 

Блокуюче Ні Ні Ні 



Застосовується 

блок “LAW1. 

Суб’єкт 

декларування” 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо введені 

у розділі 2.2). 

Обрано члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид майна  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 

Вид майна 

Якщо обрано 

варіант «Інший 

об’єкт (вкажіть 

який саме)» - - - - 

А3 

Зазначте, який 

саме  Блокуюче Ні Так Ні 

4 Марка  Блокуюче Так Так Так 

5 Модель  Блокуюче Так Так Так 

6 Рік випуску  Блокуюче Так Так Ні 

7 
Ідентифікаційний 

номер 
 Блокуюче Ні Так Так 

8 
Дата набуття 

права 
 Блокуюче  Ні Ні Ні 

9 

Вартість на дату 

набуття у 

власність, 

володіння чи 

користування 

Можливість 

значення «Не 

відомо» залежить 

від типу права на 

об‘єкт (логічна 

перевірка описана 

нижче). 

 

Блокуюче Так Ні Ні 

10 
Тип права та 

власник об‘єкта 

Визначає тип 

права члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власник 

Блокуюче Ні Так Ні 



об‘єкта. 

Застосовується 

блок “LAW2. 

Член сім‘ї 

суб’єкта 

декларування” 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 6 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не 

може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля 

№10 

Застосовується до 

змісту поля №10. 

Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки блоку 

“Law”» 

- - - 

3 

Перевірки 

наявності 

значення у 

полі №9 в 

залежності 

від обраного 

типу права у 

полі №10 

Застосовується до 

змісту поля №9. У разі 

обрання  у полі №10 

значення «Власність» 

або «Спільна 

власність», ознака «Не 

відомо» у полі №9 є 

неприпустимою. 

Декларація не може 

бути подана. 

Так Так Ні 

4 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація з 

такими помилковими 

даними може бути 

подана в Реєстр, але 

позначається як така, 

що може вимагати 

додаткового аналізу з 

Ні Так Так 



боку Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції. 

5 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього 

блоку член сім‘ї 

суб’єкта декларування 

відмовив у наданні 

інформації для 

внесення у форму, така 

декларація 

позначається як 

декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 

 



Розділ 7. Цінні папери  

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список формується 

із суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 

Вид цінних 

паперів 

  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 

Вид цінних 

паперів 

Якщо обрано варіант 

«Інший об’єкт 

(вкажіть який саме)» - - - - 

А3 

Зазначте, 

який саме  Блокуюче Ні Ні Ні 

4 Кількість  Блокуюче Ні Ні Ні 

5 
Номінальна 

вартість 
 Блокуюче Ні Ні Так 

6 
Дата набуття 

права 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

7 Емітент 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW1”: поля з №22 

по №CD42 для 

введення інформації 

про власника. 

Для вибору 

надаються всі 

суб’єкти, крім 

самого суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

8 Тип права 

та власник 

об’єкта 

Визначає тип права 

суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об‘єкта. 

Застосовується 

блок “LAW1. 

Суб’єкт 

Блокуюче Ні Ні Ні 



декларування” 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Не 

надано Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список формується із 

суб’єкта декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо введені 

у розділі 2.2). Обрано 

члена сім’ї суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 

Вид цінних 

паперів  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 

Вид цінних 

паперів 

Якщо обрано варіант 

«Інший об’єкт (вкажіть 

який саме)» - - - - 

А3 

Зазначте, 

який саме  Блокуюче Ні Так Ні 

4 Кількість  Блокуюче Ні Так Ні 

5 
Номінальна 

вартість 
 Блокуюче Ні Так Ні 

6 
Дата набуття 

права 
 Блокуюче Ні Так Ні 

7 Емітент 

Застосовується частина 

блоку “LAW2”: поля з 

№22 по №CD42 для 

введення інформації про 

власника. Для вибору 

надаються всі суб’єкти, 

крім відповідного члена 

сім’ї суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Так Ні 

8 

Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

члена сім’ї суб’єкта 

декларування на об’єкт 

та власника об‘єкта. 

Застосовується блок 

“LAW2. Член сім‘ї 

суб’єкта декларування” 

Блокуюче Ні Так Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 7 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 



подачі декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не може 

бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №8 

Застосовується до змісту 

поля №8. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки “Law”» 

- - - 

3 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №7 

Застосовується до змісту 

поля №7. 

Перевірки та їх результат 

визначено у розділі 

«Логічні перевірки 

“Law”»  

- - - 

4 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в 

Реєстр, але позначається 

як така, що може 

вимагати додаткового 

аналізу з боку 

Національного агентства 

з питань запобігання 

корупції. 

Ні Так Так 

5 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається 

як декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 

 

  



Розділ 8. Корпоративні права 

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список формується 

із суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо введені 

у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

3 Країна реєстрації  Блокуюче Ні Ні Ні 

А3 Країна реєстрації 
Якщо вибір країни 

– «Україна» 
- - - - 

А4 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

В3 Країна реєстрації 

Якщо вибір країни 

– будь-яка країна, 

крім «Україна». 

- - - - 

B5 
Ідентифікаційний 

номер 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

B2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

6 
Організаційно-

правова форма 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

7 

Вартість у 

грошовому 

вираженні 

 Обов’язкове Ні Ні Ні 

8 
% від загального 

капіталу 
 Обов’язкове Ні Ні Ні 

9 Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип 

права суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та 

Блокуюче Ні Ні Ні 



власника об‘єкта. 

Застосовується 

блок “LAW1. 

Суб’єкт 

декларування”. 

 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список формується 

із суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо введені 

у розділі 2.2). 

Обрано члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування. 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Так Ні 

3 Країна реєстрації  Блокуюче Ні Так Ні 

А3 Країна реєстрації 
Якщо вибір країни 

– «Україна» 
- - - - 

А4 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

 Блокуюче Ні Так Ні 

В3 Країна реєстрації 

Якщо вибір країни 

– будь-яка країна, 

крім «Україна». 

- - - - 

B5 
Ідентифікаційний 

номер 
 Блокуюче Ні Так Ні 

B2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Так Ні 

6 
Організаційно-

правова форма 
 Блокуюче Ні Так Ні 

7 

Вартість у 

грошовому 

вираженні 

 Обов’язкове Ні Так Ні 

8 
% від загального 

капіталу 
 Обов’язкове Ні Так Ні 



9 

Тип права та 

власник 

об‘єкта: 

Визначає тип права 

члена сім’ї суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об’єкта. 

Застосовується 

блок “LAW2. Член 

сім‘ї суб’єкта 

декларування”. 

Блокуюче Ні Так Ні 

 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 8 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. Декларація 

не може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №7 

Застосовується до змісту 

поля №7. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні перевірки 

“Law”» 

- - - 

3 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в Реєстр, 

але позначається як така, 

що може вимагати 

додаткового аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

Ні Так Так 

4 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається як 

Ні Ні Так 



декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 



Розділ 9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є 

суб’єкт декларування або члени його сім’ї  

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо 

введені у розділі 

2.2). Обрано 

суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

3 Країна реєстрації  Блокуюче Ні Ні Ні 

А3 Країна реєстрації 

Якщо вибір 

країни – 

«Україна» 

- - - - 

А4 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

В3 Країна реєстрації 

Якщо вибір 

країни – будь-яка 

країна, крім 

«Україна» 

- - - - 

B5 
Ідентифікаційний 

номер 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

B2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

6 
Організаційно-

правова форма 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

7 
Електронна 

адреса 
 Обов’язкове Так Ні Ні 

8 Адреса  Блокуюче Ні Ні Ні 



юридичної особи 

9 Телефон  Обов’язкове Так Ні Так 

10 Факс  Обов’язкове Так Ні Так 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Не 

надано Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список формується із 

суб’єкта декларування 

та членів сім’ї (дані 

про яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано члена сім’ї 

суб’єкта декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Так Ні 

3 Країна реєстрації  Блокуюче Ні Так Ні 

А3 Країна реєстрації 
Якщо вибір країни – 

«Україна» 
- - - - 

А4 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

 Блокуюче Ні Так Ні 

В3 Країна реєстрації 

Якщо вибір країни – 

будь-яка країна, крім 

«Україна» 

- - - - 

B5 
Ідентифікаційний 

номер 
 Блокуюче Ні Так Ні 

B2 
Найменування 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Так Ні 

6 
Організаційно-

правова форма 
 Блокуюче Ні Так Ні 

7 
Електронна 

адреса 
 Обов’язкове Так Так Ні 

8 
Адреса 

юридичної особи 
 Блокуюче Ні Так Ні 

9 Телефон  Обов’язкове Так Так Так 

10 Факс  Обов’язкове Так Так Так 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 9 застосовуються такі 

правила: 



 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. Декларація 

не може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в Реєстр, 

але позначається як така, 

що може вимагати 

додаткового аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

Ні Так Так 

3 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається як 

декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 

 



Розділ 10. Нематеріальні активи 

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид активу  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Вид активу 

Поле доступно у разі 

вибору «Інше» 

(зазначте, що саме)». - - - - 

А3 

Зазначте, 

який саме  Блокуюче  Ні Ні Ні 

4 
Опис об'єкта 

права 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

5 

Дата 

виникнення 

права 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

6 

Вартість 

активу на 

дату 

виникнення 

права 

Можливість значення 

«Не відомо» залежить 

від типу права на 

об‘єкт (логічна 

перевірка “LawCheck” 

нижче) 

Блокуюче Так Ні Ні 

7 Тип права 

та власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об‘єкта. 

Застосовується блок 

“LAW1. Суб’єкт 

декларування” 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 Особа, якої Список формується Блокуюче Ні Ні Ні 



стосується 

цей об’єкт 

декларування 

із суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування 

2 Вид активу  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Вид активу 

Поле доступно у 

разі вибору «Інше» 

(зазначте, що 

саме)». - - - - 

А3 

Зазначте, 

який саме  Блокуюче Ні Ні Ні 

4 
Опис об'єкта 

права 
 Блокуюче Ні Так Ні 

5 

Дата 

виникнення 

права 

 Блокуюче Ні Так Ні 

6 

Вартість 

активу на дату 

виникнення 

права 

 

Можливість 

значення «Не 

відомо» залежить 

від типу права на 

об‘єкт (логічна 

перевірка 

“LawCheck” нижче) 

Блокуюче Так Так Ні 

7 

Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

члена сім’ї суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об’єкта. 

Застосовується блок 

“LAW2. Член сім‘ї 

суб’єкта 

декларування” 

Блокуюче Ні Так Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 10 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

Так Так Ні 



помилкові дані. 

Декларація не може бути 

подана. 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №7 

Застосовується до змісту 

поля №7. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні перевірки 

“Law”» 

- - - 

3 

Перевірки 

наявності 

значення у 

полі №6 в 

залежності 

від обраного 

типу права у 

полі №7 

Застосовується до змісту 

поля №6. У разі обрання у 

полі №7 значення 

«Власність», ознака «Не 

відомо» у полі №6 є 

неприпустимою. 

Декларація не може бути 

подана. 

Так Так Ні 

4 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в 

Реєстр, але позначається 

як така, що може вимагати 

додаткового аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

Ні Так Так 

5 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається 

як декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 

 



Розділ 11. Доходи, у тому числі подарунки 

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список формується із 

суб’єкта декларування 

та членів сім’ї (дані 

про яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид доходу  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Вид доходу 

Поле доступно в разі 

вибору одного з таких 

варіантів: 

- “Дохід від 

зайняття незалежною 

професійною 

діяльністю (зазначте, 

якою саме)”; 

- “Дохід від 

відчуження цінних 

паперів та 

корпоративних прав 

(зазначте, яких саме 

цінних паперів чи 

корпоративних 

прав)”; 

- “Інше (зазначте, 

що саме)”. - - - - 

А3 

Зазначте, 

який саме  Блокуюче Ні Ні Ні 

4 

Розмір 

(вартість), 

грн. 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

5 
Джерело 

доходу 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW1”: поля з №22 

по №CD42 для 

введення інформації 

про власника. 

Для вибору надаються 

всі суб‘єкти, крім 

самого суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 



6 Тип права 

та власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об‘єкта. 

Застосовується блок 

“LAW1. Суб’єкт 

декларування” 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується 

цей об’єкт 

декларування 

Список формується 

із суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані про 

яких попередньо 

введені у розділі 2.2). 

Обрано члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид доходу  Блокуюче Ні Так Ні 

А2 Вид активу 

Поле доступно в разі 

вибору одного з 

таких варіантів: 

- “Дохід від 

зайняття 

незалежною 

професійною 

діяльністю 

(зазначте, якою 

саме)”; 

- “Дохід від 

відчуження цінних 

паперів та 

корпоративних прав 

(зазначте, яких саме 

цінних паперів чи 

корпоративних 

прав)”; 

“Інше (зазначте, що 

саме)”. - - - - 

А3 

Зазначте, 

який саме  Блокуюче Ні Так Ні 

4 
Розмір 

(вартість), грн. 
 Блокуюче Ні Так Ні 

5 
Джерело 

доходу 

Застосовується 

частина блоку 
Блокуюче Ні Так Ні 



“LAW2”: поля з 

№22 по №CD42 для 

введення інформації 

про власника. Для 

вибору надаються 

всі суб’єкти, крім 

відповідного члена 

сім’ї суб’єкта 

декларування. 

6 

Тип права та 

власник 

об‘єкта 

Визначає тип права 

члена сім’ї суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та власника 

об’єкта. 

Застосовується блок 

“LAW2. Член сім‘ї 

суб’єкта 

декларування”. 

Блокуюче Ні Так Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 11 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. 

Декларація не може бути 

подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №6 

Застосовується до змісту 

поля №6. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні перевірки 

“Law”» 

- - - 

3 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №5 

Застосовується до змісту 

поля №5. 
- - - 

4 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними 

Ні Так Так 



може бути подана в 

Реєстр, але позначається 

як така, що може вимагати 

додаткового аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

5 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається як 

декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 



Розділ 12. Грошові активи 

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо 

введені у розділі 

2.2). Обрано 

суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид активу  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Вид активу 

Поле доступно в 

разі обрання 

варіанту “Внески 

до кредитних 

спілок та інших 

небанківських 

фінансових 

установ, у тому 

числі до 

інститутів 

спільного 

інвестування 

(зазначте тип 

установи)” - - - - 

А3 

Зазначте тип 

установи  Блокуюче Ні Ні Ні 

В2 Вид активу 

Якщо обрано 

варіант “Інше 

(зазначте, що 

саме)” - - - - 

В4 

Зазначте, що 

саме  Блокуюче Ні Ні Ні 

5 Розмір активу  Блокуюче Ні Ні Ні 

6 Валюта  Блокуюче Ні Ні Ні 

7 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до якої 

зроблені відповідні 

Вибір зі списку, 

який може 

розширюватись 

суб’єктом 

Блокуюче Ні Ні Так 



внески декларування. У 

цей список 

включаються 

виключно 

юридичні особи: ті, 

які вже були додані 

суб’єктом 

декларування під 

час заповнення 

форми, а також 

нова юридична 

особа, інформацію 

про яку він може 

додати. Для вибору 

не пропонується 

введення фізичних 

осіб. 

Логічна перевірка 

залежно від 

обраного виду 

активу в полі 2. 

А7 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески 

У разі наявності 

третьої особи 

(юридичної 

особи) у списку, 

здійснюється її 

вибір із списку. 

 

Обов’язкове Ні Ні Ні 

А8 Редагування 

У разі вибору 

поля №А7: 

Дозволяє перейти 

в один з режимів 

внесення / 

редагування 

даних про третю 

юридичну особу 

(ВА9 або ВВ9), 

який відповідає 

типу цієї особи 

- - - - 

В7 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески 

У разі відсутності 

третьої особи 

(юридичної 

особи) у списку, 

здійснюється її 

внесення. 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

В9 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески 

Надаються поля 

для внесення 

даних про особу 

залежно від 

обраного типу 

Блокуюче Ні Ні Ні 



особи: 

- юридична 

особа, 

зареєстрована 

в Україні; 

- юридична 

особа, 

зареєстрована 

за кордоном. 

ВА9 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески  

Інша особа - 

юридична особа, 

зареєстрована в 

Україні 

- - - - 

ВА10 Найменування  Блокуюче Ні Ні Ні 

ВА11 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

 Блокуюче Так Ні Ні 

ВВ9 
Особа, якій 

належить право 

Інша особа – 

юридична особа, 

зареєстрована за 

кордоном 

- - - - 

ВВ12 

Найменування 

(англ.) 

 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

ВВ10 
Найменування 

(укр.) 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

ВВ13 
Ідентифікаційний 

код 
 Обов’язкове Так Ні Так 

ВВ14 

Місце 

знаходження 

(англійською) 

 Обов’язкове Так Ні Ні 

ВВ15 

Місце 

знаходження 

(українською) 

 Обов’язкове Так Ні Ні 

16 Тип права та 

власник об‘єкта 

Визначає тип 

права суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та 

власника 

об‘єкта. 

Застосовується 

блок “LAW1. 

Суб’єкт 

Блокуюче Ні Ні Ні 



декларування 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо 

введені у розділі 

2.2). Обрано члена 

сім’ї суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Вид активу  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 

Вид активу 

Поле доступно в 

разі обрання 

варіанту “Внески 

до кредитних 

спілок та інших 

небанківських 

фінансових 

установ, у тому 

числі до 

інститутів 

спільного 

інвестування 

(зазначте тип 

установи)” - - - - 

А3 

Зазначте тип 

установи  Блокуюче Ні Так Ні 

В2 

Вид активу 

Якщо обрано 

варіант “Інше 

(зазначте, що 

саме)” - - - - 

В4 

Зазначте, що 

саме  Блокуюче Ні Так Ні 

5 Розмір активу  Блокуюче Ні Так Ні 

6 Валюта  Блокуюче Ні Так Ні 

7 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до якої 

зроблені відповідні 

внески 

Вибір зі списку, 

який може 

розширюватись 

суб’єктом 

декларування. У 

цей список 

Блокуюче Ні Ні Так 



включаються 

виключно 

юридичні особи: 

ті, які вже були 

додані суб’єктом 

декларування під 

час заповнення 

форми, а також 

нова юридична 

особа, 

інформацію про 

яку він може 

додати. Для 

вибору не 

пропонується 

введення 

фізичних осіб. 

Логічна перевірка 

залежно від 

обраного виду 

активу в полі 2. 

А7 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески 

У разі наявності 

третьої особи 

(юридичної 

особи) у списку, 

здійснюється її 

вибір із списку. 

 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А8 Редагування 

У разі вибору 

поля №А7: 

Дозволяє перейти 

в один з режимів 

внесення / 

редагування 

даних про третю 

юридичну особу 

(ВА9 або ВВ9), 

який відповідає 

типу цієї особи 

- - - - 

В7 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески 

У разі відсутності 

третьої особи 

(юридичної 

особи) у списку, 

здійснюється її 

внесення. 

 

Обов’язкове Ні Ні Ні 

В9 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески 

Надаються поля 

для внесення 

даних про особу 

залежно від 

обраного типу 

Обов’язкове Ні Ні Ні 



особи: 

- юридична 

особа, 

зареєстрована 

в Україні; 

юридична особа, 

зареєстрована за 

кордоном. 

ВА9 

Установа, в якій 

відкриті такі 

рахунки або до 

якої зроблені 

відповідні внески 

Інша особа - 

юридична особа, 

зареєстрована в 

Україні 

- - - - 

ВА10 Найменування  Блокуюче Ні Так Ні 

ВА11 

Код в Єдиному 

державному 

реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

 Блокуюче Так Так Ні 

ВВ9 
Особа, якій 

належить право 

Інша особа – 

юридична особа, 

зареєстрована за 

кордоном 

- - - - 

ВВ12 

Найменування 

(англ.) 

 

 Блокуюче Ні 

Так 

Ні 

ВВ10 
Найменування 

(укр.) 
 Блокуюче Ні Так Ні 

ВВ13 
Ідентифікаційний 

код 
 Обов’язкове Так Так Так 

ВВ14 

Місце 

знаходження 

(англійською) 

 Обов’язкове Так 

Так 

Ні 

ВВ15 

Місце 

знаходження 

(українською) 

 Обов’язкове Так Так Ні 

16 
Тип права та 

власник об‘єкта 

Визначає тип 

права члена сім’ї 

суб’єкта 

декларування на 

об‘єкт та 

власника 

об’єкта. 

Застосовується 

блок “LAW2. 

Член сім‘ї 

Блокуюче Ні Так Ні 



суб’єкта 

декларування”. 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 12 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. Декларація 

не може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля 

№16 

Застосовується до змісту 

поля №16. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні перевірки 

“Law”» 

- - - 

3 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними може 

бути подана в Реєстр, але 

позначається як така, що 

може вимагати додаткового 

аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

Ні Так Так 

4 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається як 

декларація для обов’язкової 

повної перевірки. 

Ні Ні Так 

5 

Перевірка 

зв’язку полів 

№№ 2 та 7 

Якщо в полі № 2 “Вид 

активу” обрано варіанти 

відповідей “Кошти, 

розміщені на банківських 

рахунках”, “Внески до 

кредитних спілок та інших 

   



небанківських фінансових 

установ, у тому числі до 

інститутів спільного 

інвестування”, то поле № 7 

стає обов'язковим для 

заповнення. У цьому 

випадку, незаповнення поля 

№7 тягне за собою 

неможливість подати 

декларацію. 

 



Розділ 13. Фінансові зобов'язання  

Вимоги до заповнення 

 

Варіант 1. Суб’єкт декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список формується 

із суб’єкта 

декларування та 

членів сім’ї (дані 

про яких 

попередньо введені 

у розділі 2.2). 

Обрано суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

2 
Вид 

зобов'язання 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 

Вид 

зобов'язання 

Якщо обрано варіант 

“Інше зобов’язання 

(вкажіть яке саме)” 

- - - - 

А3 
Зазначте, який 

саме 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

4 
Розмір 

зобов'язання 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

5 Валюта  Блокуюче Ні Ні Ні 

6 

Дата 

виникнення 

зобов'язання 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

7 

Особа, на 

користь якої 

виникло 

зобов’язання 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW1”: поля з №22 

по №CD42 для 

введення інформації 

про особу, на 

користь якої виникло 

зобов‘язання. 

Для вибору 

надаються всі 

суб’єкти, крім 

самого суб’єкта 

декларування. 

Блокуюче Ні Ні Ні 

8 

Так, є 

поручитель за 

цим 

зобов'язанням 

 Ні Ні Ні Ні 

9 Інформація Застосовується Блокуюче Ні Ні Ні 



щодо 

поручителя 

частина блоку 

“LAW1”: поля з №22 

по №CD42 для 

введення інформації 

про поручителя. 

Для вибору 

надаються всі 

суб’єкти, крім 

самого суб’єкта 

декларування. 

10 
Так, є майнове 

забезпечення 
 Ні Ні Ні Ні 

11 Вид майна 

Обов’язкове, якщо 

відмічено чекбокс у 

полі №10 

Блокуюче Ні Ні Ні 

В11 

Вид майна Якщо обрано варіант 

“Інший об’єкт 

(зазначте який 

саме)” 

- - - - 

В12 
Зазначте, який 

саме 
 Блокуюче Ні Ні Ні 

В13 

Місцезнаход

ження 

майна. 

Країна 

“ADR1 - Адресний 

блок суб’єкта 

декларування” 

Обов’язкове Ні Ні Ні 

В14 Власник майна 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW1”: поля з №22 

по №CD42 для 

введення інформації 

про власника майна. 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Варіант 2. Член сім’ї суб’єкта декларування 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію Н/з 

1 

Особа, якої 

стосується цей 

об’єкт 

декларування 

Список 

формується із 

суб’єкта 

декларування 

та членів сім’ї 

(дані про яких 

попередньо 

введені у 

розділі 2.2). 

Обрано члена 

сім’ї суб’єкта 

декларування. 

Блокуюче Ні Ні Ні 



2 Вид зобов'язання  Блокуюче Ні Ні Ні 

А2 Вид зобов'язання 

Якщо обрано 

варіант “Інше 

зобов’язання 

(вкажіть яке 

саме)” 

- - - - 

А3 Зазначте, який саме  Блокуюче Ні Так Ні 

4 Розмір зобов'язання  Блокуюче Ні Так Ні 

5 Валюта  Блокуюче Ні Так Ні 

6 
Дата виникнення 

зобов'язання 
 Блокуюче Ні Так Ні 

7 

Особа, на користь 

якої виникло 

зобов’язання 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW1”: поля з 

№22 по №CD42 

для введення 

інформації про 

особу, на 

користь якої 

виникло 

зобов‘язання. 

Для вибору 

надаються всі 

суб’єкти, крім 

самого суб’єкта 

декларування. 

Блокуюче Ні Так Ні 

8 

Так, є поручитель 

за цим 

зобов'язанням 

 Ні Ні Ні Ні 

9 
Інформація щодо 

поручителя 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW1”: поля з 

№22 по №CD42 

для введення 

інформації про 

поручителя. 

Для вибору 

надаються всі 

суб’єкти, крім 

самого суб’єкта 

декларування. 

Блокуюче Ні Так Ні 

10 
Так, є майнове 

забезпечення 
 Ні Ні Ні Ні 

11 Вид майна 

Обов’язкове, 

якщо відмічено 

чекбокс у полі 

№10 

Блокуюче Ні Так Ні 

В11 Вид майна 
Якщо обрано 

варіант “Інший 
- - - - 



об’єкт (зазначте 

який саме)” 

В12 Зазначте, який саме  Блокуюче Ні Так Ні 

В13 
Місцезнаходження 

майна. Країна 

“ADR1 - 

Адресний блок 

суб’єкта 

декларування” 

Обов’язкове Ні Так Ні 

В14 Власник майна 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW1”: поля з 

№22 по №CD42 

для введення 

інформації про 

власника 

майна. 

Блокуюче Ні Так Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 13 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не може 

бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №7 

Застосовується до змісту 

поля №7. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки “Law”»  

- - - 

3 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №9 

Застосовується до змісту 

поля №9. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки “Law”»  

- - - 

4 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля 

№В14 

Застосовується до змісту 

поля №В14. 

Перевірки та їх результат 

визначено у розділі 

«Логічні перевірки 

“Law”»  

- - - 

5 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

Ні Так Так 



полів форми.  позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація з 

такими помилковими 

даними може бути 

подана в Реєстр, але 

позначається як така, що 

може вимагати 

додаткового аналізу з 

боку Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції. 

6 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається 

як декларація для 

обов’язкової повної 

перевірки. 

Ні Ні Так 



Розділ 14. Видатки та правочини суб’єкта декларування  

Вимоги до заповнення 

 

Блок “Видатки” 

 

№ Назва поля Особливості 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 

Вид правочину, 

який спричинив 

видаток 

Вибір із спадного списку 

без можливості 

розширення списку Блокуюче Ні Ні Ні 

А1 

Вид правочину, 

який спричинив 

видаток 

обрано «Інше 

зобов’язання (вкажіть 

яке саме)» - - - - 

А2 

Зазначте, який 

саме 

 Поле доступно у разі 

вибору «Інше 

зобов’язання (вкажіть 

яке саме)». 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

3 
Предмет 

правочину 

Вибір із спадного списку 

без можливості 

розширення списку 

Блокуюче Ні Ні Ні 

А3 

Предмет 

правочину 

Обрано одне з: 

- «Нематеріальні активи 

(зазначте, які саме)» 

- «Інше нерухоме майно 

(зазначте, яке саме)» 

- «Інше рухоме майно 

(зазначте, яке саме)» - - - - 

А4 

Зазначте, який 

саме 

 Поле доступно у разі 

вибору одного з полів, 

зазначених у полі А3 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

5 

Країна, у якій 

було здійснено 

видатки 

Вибір із спадного списку 

без можливості 

розширення списку 

Блокуюче Ні Ні Ні 

6 
Розмір видатку 

 
 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Блок “Інші правочини (не зазначені в попередньому блоці)” 

 

№ Назва поля Особливості Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї не 

надав 

інформацію 

Н/з 

1 У результаті 

правочину 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

А1 У результаті Якщо обрано - - - - 



правочину варіант “Інше 

(зазначте що 

саме)” 

А2 Зазначте, що саме  Блокуюче Ні Ні Ні 

3 Предмет правочину  Блокуюче Ні Ні Ні 

А3 Предмет правочину Якщо обрано 

один з таких 

варіантів  

- 

«Нематеріальні 

активи 

(зазначте, які 

саме)» 

- «Інше 

нерухоме майно 

(зазначте, яке 

саме)» 

- «Інше рухоме 

майно (зазначте, 

яке саме)» 

- - - - 

А4 Зазначте, який саме Поле доступно у 

разі вибору 

одного з 

варіантів, 

зазначених у 

полі №А3 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 14 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми. 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. Декларація 

не може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми.  

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в Реєстр, 

але позначається як така, 

Ні Так Так 



що може вимагати 

додаткового аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

 



Розділ 15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування  

Вимоги до заповнення 

 

№ Назва поля Особливості Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію 

Н/з 

1 Посада або опис 

роботи, що 

виконується 

(виконувалася) 

за сумісництвом 

 Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Оплачуваність  Блокуюче Ні Ні Ні 

3 Фізична або 

юридична особа, 

для якої 

виконувалась 

робота (у якій 

особа займала 

посаду за 

сумісництвом) 

Застосовується 

частина блоку 

“LAW2”: поля з №22 

по №CD42 для 

введення інформації 

про власника майна. 

Для вибору 

надаються всі 

суб’єкти, крім самого 

суб’єкта 

декларування 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 15 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або 

некоректне, то розділ 

позначається як такий, 

що містить помилкові 

дані. Декларація не може 

бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

“Law1/Law2” 

для поля №3 

Застосовується до змісту 

поля №3. Перевірки та їх 

результат визначено у 

розділі «Логічні 

перевірки “Law”»  

- - - 

3 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми.  

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, 

Ні Так Так 



що містить помилкові 

дані. Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в 

Реєстр, але позначається 

як така, що може 

вимагати додаткового 

аналізу з боку 

Національного агентства 

з питань запобігання 

корупції. 

 



Розділ 16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах  

Вимоги до заповнення 

 

Блок “Організації, у яких суб'єкт декларування є членом” 

 

№ Назва поля 

Обов’язкове / 

блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 Найменування організації Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Організаційно-правова форма Блокуюче Ні Ні Ні 

3 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Блок “Інформація щодо членства в органах організації” 

 

№ Назва поля 

Обов’язкове 

/ блокуюче 

Не 

відомо 

Член сім’ї 

не надав 

інформацію Н/з 

1 Найменування організації Блокуюче Ні Ні Ні 

2 Організаційно-правова форма Блокуюче Ні Ні Ні 

3 

Код в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

Блокуюче Ні Ні Ні 

4 Назва органу Блокуюче Ні Ні Ні 

5 Тип органу Блокуюче Ні Ні Ні 

 

Логічні перевірки при виході з розділу 

 

Для проведення логічних перевірок при виході з форм розділу 16 застосовуються такі 

правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів форми 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. 

Декларація не може бути 

подана. 

Так Так Ні 

3 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів форми.  

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Ні Так Так 



Декларація з такими 

помилковими даними 

може бути подана в 

Реєстр, але позначається 

як така, що може вимагати 

додаткового аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

 



III. ЛОГІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ПРИ ПОДАННІ ДЕКЛАРАЦІЇ 

Для проведення логічних перевірок при поданні заповненої форми декларації 

застосовуються такі правила: 

 

№ Зміст Особливості 

Блоку-

вання 

подачі 

Відображається 

як помилка 

Змінює 

статус 

декларації 

1 

Перевірка 

наповненості 

блокуючих 

полів за 

всіма 

формами 

Якщо хоча б одне з 

блокуючих полів не 

заповнено або некоректне, 

то розділ позначається як 

такий, що містить 

помилкові дані. Декларація 

не може бути подана. 

Так Так Ні 

2 

Перевірки 

блоку 

Law1/Law2 

для всіх 

форм 

Перевірки та їх результат 

визначено у розділі 

«Логічні перевірки “Law”» 

- - - 

3 

Перевірка 

наповненості 

обов’язкових 

полів за 

всіма 

формами. 

Якщо хоча б одне з 

обов’язкових полів не 

заповнено, то  розділ 

позначається як такий, що 

містить помилкові дані. 

Декларація з такими 

помилковими даними може 

бути подана в Реєстр, але 

позначається як така, що 

може вимагати додаткового 

аналізу з боку 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції. 

Ні Так Так 

4 

Перевірка на 

наявність 

відмови у 

наданні 

даних  

Якщо хоча б стосовно 

одного поля цього блоку 

член сім‘ї суб’єкта 

декларування відмовив у 

наданні інформації для 

внесення у форму, така 

декларація позначається як 

декларація для обов’язкової 

повної перевірки. 

Ні Ні Так 

 


