КОЛИ ПОДАВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗМІНУ МАЙНОВОГО СТАНУ

ДЕКЛАРУВАННЯ

10 днів

граничний термін
повідомлення з дня
зміни майнового статусу

ЛИШЕ У ВАС

корпоративні
права

цінні
папери

об’єкти
нерухомості

нематеріальні
активи

незавершене
будівництво

транспортні
засоби

сума
отриманого
кредиту/позики

У КОГО
ВІДБУЛАСЯ
ЗМІНА

ПОВІДОМЛЯЄМО
НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ВАРТОСТІ

доходи

цінне
нерухоме
майно

МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ
ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ, ГРН*

96 050

У ВАС
АБО ЧЛЕНА РОДИНИ
валютний рахунок
в іноземних банках

* вартісне вираження 50 прожиткових мінімумів для працездатної особи станом на 01.01.2019 р.

тел.: +380 44 499 6000
тел.: +380 44 389 5000
Музейний провулок, 10
Київ, Україна, 01001
info@sk.ua
sk.ua
Інформація відображена тільки з метою ознайомлення і не є настановою або консультацією для прийняття рішень

ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ
СЛУЖБОВЦІВ
ДЕКЛАРАЦІЯ

ЩО МАЄ ДЕКЛАРУВАТИ ПУБЛІЧНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ
1 квітня

граничний термін
подання декларації

відповідальність

декларація

Декларування недостовірної інформації
на суму в 480 250 грн (особою, що уповноважена

заповнюється на підставі
первинних документів

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)*

або
або

42,5–51 тис. грн штрафу
150–240 годин громадських робіт
до 2-х років позбавлення волі
з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років

ВИ

членство у саморегулівних
організаціях
та входження
до їxніх керівних органів

посада чи робота
за сумісництвом

ДЕКЛАРУЄМО
НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ВАРТОСТІ

ХТО Є ВЛАСНИКОМ
ОБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

правочини, на підставі яких виникає
або припиняється право власності,
володіння чи користування майном,
а також виникають фінансові зобов'язання

У тому числі
неоплачувана

видатки

МІНІМАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДЛЯ ДЕКЛАРУВАННЯ,

Кандидати на посади
не зазначають

ГРН*

9 605

96 050

192 100

подарунки

грошові активи

цінне
нерухоме
майно

ВИ
АБО ЧЛЕН РОДИНИ
цінні
папери

об’єкти
нерухомості

фінансові
зобов’язання

корпоративні
права

транспортні
засоби

юридичні
особи

нематеріальні
активи

незавершене
будівництво

бенефіціарна
власність на майно

У тому числі
відносно
організацій,
що зареєстровані
за кордоном

Навіть якщо право
власності на об’єкт
не зареєстроване
в установленому
законом порядку

Для службових осіб,
що займають особливо
відповідальне
становище або
обіймають посади
з високим рівнем
корупційних ризиків

У разі грошових подарунків
ті, що отримані від однієї
особи (групи осіб)

В тому числі якщо вони
були надані в позику

Крім транспорту

* вартісне вираження 5, 50, 100, 250 прожиткових мінімумів для працездатної особи станом на 01.01.2019 р.

