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ПАМ’ЯТКА 

декларантам Сумського НАУ 

 

З 1 січня 2022 року розпочався черговий етап подання декларацій 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Кампанія з декларування триває до 31 березня 2022 року 

включно. 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) просить 

декларантів відповідально поставитися до змісту інформації, яка 

зазначатиметься у декларації та рекомендуємо ознайомитися з Роз’ясненнями 

від 29.12.2021, №11 щодо правильного їх заповнення 

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

Також звертаю увагу, що більшість інформації, необхідної для 

правильного заповнення декларації, міститься у відкритих державних 

реєстрах: 

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно: 

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1 

-  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців та громадських формувань, в якому можливо знайти інформацію 

для заповнення розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, 

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт 

декларування або члени його сім’ї»:  

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 

- Єдиний державний реєстр МВС. Він містить інформацію про 

транспортні засоби, які перебувають у особи на праві власності чи 

користування: 

 https://igov.org.ua/service/1397/general 

- Реєстр застрахованих осіб Пенсійного фонду України. Такий реєстр 

містить інформацію про отримані протягом року доходи: 

http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer 

Відомості про доходи можна отримати, сформувавши запит в 

особистому кабінеті на сайті Державної фіскальної служби за посиланням:  

https://cabinet.sfs.gov.ua/login.  

https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/
https://cabinet.sfs.gov.ua/login


2 
 

Власникам повітряних суден, а також морського та річкового 

транспорту радимо перевірити інформацію у Реєстрі цивільних повітряних 

суден України:  

https://avia.gov.ua/state-civil-aircraftregister-of-ukraine/ Судновій книзі 

України, Державному судновому реєстрі:  

https://marad.gov.ua/ua/poslugi/derzhavnij-sudnovij-reyestr-ukrayini. 

Інформацію щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисні 

моделі, промислові знаки та інші відомості, які необхідні для заповнення 

розділу 6 «Нематеріальні активи» можна знайти за посиланням: 

https://data.gov.ua/dataset/6f3ad6c8-f303-4c2c-a36a-fa84c5b4e876. 

До відома декларантів! З правилами користування зазначеними 

реєстрами можна ознайомитись на сайтах відповідних органів державної 

влади. Слід також мати на увазі, що інформація, яка міститься у таких 

реєстрах, може бути не завжди повною, та періодично оновлюється. 

Звертаю Вашу увагу, що 01 грудня 2021 року набрав чинності наказ 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 23 липня 2021 

року № 449/21, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 

року за № 987/36609, яким затверджені форма декларації, порядок її 

заповнення та подання декларації. 

Акцентую увагу, що за неподання або несвоєчасне подання декларації 

передбачена кримінальна відповідальність за ст. 366-3 КК України, 

адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП. 

Так, за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в 

майновому стані передбачена адміністративна відповідальність у вигляді 

накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (ст. 172-6 КУпАП). 

За подання недостовірних відомостей у декларації особа може 

притягатися до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної 

відповідальності в установленому законом порядку. 

1. Відповідно до ст. 366-2 КК України: 

- умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних 

відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних 
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на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або 

обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років; 

- умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних 

відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних 

на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається 

штрафом від 4000 до 5000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або 

обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий 

строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до 3 років. 

2. Відповідно до ч. 4 ст. 172-6 КУпАП подання завідомо недостовірних 

відомостей у декларації тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідальність за цією 

статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно 

майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, 

якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 500 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

3. У разі зазначення у декларації недостовірних відомостей, які 

відрізняються від достовірних на суму до 100 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб до суб’єкта можуть бути застосовані заходи 

дисциплінарного впливу. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення 

або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до 

неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права  

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що 

прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної 

відповідальності у встановленому законом порядку (ч. 2 ст. 65-1 Закону). 

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають 

внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів). 

Отримати роз’яснення щодо заповнення декларації можна звернувшись 

до фахівця з питань запобігання та виявлення корупції Сумського 
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Національного аграрного  університету, кабінет №317 (навчальний корпус № 

2), тел. (054) 70-11-08, внутрішній тел. 198.   

Консультації надаються фахівцем в усній або письмовій формі, в 

робочі дні Сумського НАУ з 8:00 до 16:30. 

 

Фахівець з питань запобігання  

та виявлення корупції      М.А. Пирха 


