
Строк подання декларації
у 2022 році

Строк подання повідомлення про 
суттєві зміни у майновому стані, 

ДЕКЛАРУВАННЯ

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

після припинення чи скасування
воєнного стану або стану війни

3 місяці

якщо такі зміни відбулися
під час воєнного стану

3 місяці після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни

Строк подання повідомлення про 
відкриття валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента, 
якщо рахунок був відкритий

під час воєнного стану

Після його закінчення – протягом 10 днів
(ст. 52 ЗУ «Про запобігання корупції»)

вони звільняють від адміністративної та/або кримінальної відповідальності за неподання чи 
несвоєчасне їх подання.

Якщо декларанти не мають фізичної можливості
подати документи вчасно у зв’язку з безпосередніми 
наслідками їх участі у бойових діях

Такі декларанти мають подати документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які 
унеможливлювали їх подання.

Зміна у майновому 
стані декларанта

Обов’язок подати 
декларацію

Скасування 
воєнного стану

Наступний день після
 скасування воєнного стану

Останній день подання
декларації/повідомлень

08.04.2022 09.04.2022 09.07.2022

Воєнний стан 3 місяці

3 місяці 1 місяці

Скасування 
воєнного стану

Наступний день після
 скасування воєнного стану

Останній день подання
декларації/повідомлень

Відсутня фізична можливість подання у зв’язку 
з безпосередніми наслідками участі у бойових діях

08.04.2022 09.04.2022 09.07.2022 08.08.2022
Воєнний стан

День закінчення
наслідків

Наступний день 
після закінчення 

наслідків

Останній день
подання 

декларації

09.08.2022 09.09.2022



Подається окреме повідомлення про суттєві зміни в 
майновому стані за кожним фактом:

отримання доходу,

Якщо декларант або член його сім’ї під час дії 
воєнного стану відкрив декілька валютних рахунків в 
одній установі банку-нерезидента

Якщо під час воєнного стану суттєві 
зміни в майновому стані відбулися 
декілька разів:

Якщо під час воєнного стану було відкрито декілька валютних рахунків:

Ні, у період дії воєнного стану або стану війни повні 
перевірки декларацій та заходи контролю щодо 
правильності та повноти заповнення декларації не 
проводяться.

Якщо валютні рахунки відкриті як декларантом, так і 
членом його сім’ї, або якщо валютні рахунки відкриті в 
різних установах банку-нерезидента, 

подається одне повідомлення із зазначенням 
номерів відповідних валютних рахунків і 
місцезнаходження установи банку-нерезидента. 

подаються окремі повідомлення стосовно кожної 
особи чи кожної установи банку-нерезидента.

Якщо внаслідок бойових дій під час збройної агресії російської федерації проти 
України було знищено майно:

Об’єкт нерухомості  
відображається у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» 
декларації до моменту виключення відомостей 
про такий об’єкт з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.

Транспортний засіб
відображаються у розділі 6 «Цінне рухоме майно 
– транспортні засоби» до зняття з обліку.

Об’єкт незавершеного будівництва або цінне рухоме майно
(крім транспортних засобів)

не підлягає декларуванню

У разі припинення права власності на майно у результаті його руйнування (знищення) повідомлення 
про суттєві зміни майнового стану не подається.

Чи необхідно у період дії воєнного 
часу надавати інформацію та 
документи в межах проведення 
повної перевірки декларації, що 
розпочалась до 24 лютого 2022 року?

придбання майна (+ здійснення видатку на його 
придбання) 

здійснення окремого видатку 

декларантом на суму понад 50 ПМ.

У декларації за 2021 рік
станом на 31 грудня 2021 року

У декларації за 2022 рік
станом на 31 грудня 2022 року

У декларації при звільненні в 2022 році – станом на дату припинення відповідної діяльності.

Станом на яку дату зазначається 
інформація у декларації?


