
ХVІІ. Особливості відображення відомостей про видатки та 

правочини суб’єкта декларування 

Роз’яснення № 1 від 13.02.2020 

 

106. Які видатки і правочини повинні бути відображені у 

декларації? 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону в декларації 

зазначаються видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному 

періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється 

право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, 

на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також 

виникають фінансові зобов’язання, зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої 

цієї статті. 

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку 

перевищує 50 ПМ; до таких відомостей включаються дані про вид 

правочину, його предмет.  

Зроблені у звітному періоді видатки не сумуються, у декларації 

зазначається інформація про кожний окремий видаток, якщо він перевищує 

вказану межу. 

Для зазначення відомостей у цьому розділі декларації не має значення,  

перебуває відповідний предмет правочину у власності чи на іншому праві на 

кінець звітного періоду. Зазначається інформація про правочини та видатки, 

здійснені упродовж звітного періоду, навіть якщо вони стосувалися того 

самого об’єкта. Наприклад, якщо у звітному періоді суб’єкт декларування 

придбав транспортний засіб і далі до завершення цього періоду вчинив 

правочин, на підставі якого право власності суб’єкта декларування на це 

майно було припинено (наприклад, продав його), то обидва зазначених 

правочини повинні бути відображені у декларації (якщо вартість 

транспортного засобу перевищує 50 ПМ). 

Відомості зазначаються лише у випадку коли розмір видатку чи вартість 

предмету правочину перевищує 50 ПМ. 

107. Хто не заповнює розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта 

декларування» декларації? 

Цей розділ декларації не заповнюється у деклараціях особами, які 

претендують на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті «а» пункту 

2 частини першої статті 3 цього Закону.  

Цей розділ також не заповнюється у деклараціях, що подаються 

відповідно до абзацу другого частини третьої статті 45 цього Закону, тобто у 

деклараціях осіб, зазначених у підпункті «в» пункту 2 частини першої статті 



3 цього Закону, які подають в установленому Законом порядку декларацію 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної або 

дисциплінарної комісії, утвореної відповідно до Законів України «Про 

державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

Закону та інших законів України, Громадської ради доброчесності, утвореної 

відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

108. Що слід розуміти під «Іншими правочинами» у розділі 14 

«Видатки та правочини суб’єкта декларування»? 

У розділі декларації 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» 

передбачено відображення інформації окремо про видатки суб’єкта 

декларування та інші правочини суб’єкта декларування. При зазначенні 

інформації про видатки також вказується правочин, який спричинив 

відповідний видаток. Наприклад, у разі придбання земельної ділянки 

вартістю більше 50 ПМ такий видаток зазначається у розділі «Видатки». 

Якщо правочин, вчинений суб’єктом декларування, не спричинив видатку, то 

такий правочин зазначається у розділі «Інші правочини». Так відомості про 

інші такі правочини зазначаються лише у разі, якщо вартість предмета 

правочину перевищує 50 ПМ.  

Наприклад, якщо у звітному періоді суб’єкту декларування був 

подарований об’єкт нерухомості вартістю більше 50 ПМ (відповідно, суб’єкт 

декларування набув право власності на цей об’єкт унаслідок правочину), то 

така інформація зазначається в розділі «Інші правочини», але якщо суб’єкту 

декларування подаровано чи ним придбано у власність земельну ділянку 

вартістю менше                     50 ПМ, то інформація про такий правочин чи 

видаток не підлягає відображенню у цьому розділі декларації. 

Якщо правочин уже зазначений у розділі «Видатки», його не слід 

дублювати у розділі «Інші правочини».  

Слід звернути увагу, що об’єкти декларування, які відображаються в 

інших розділах декларації (наприклад, нерухомість, транспортні засоби, інше 

рухоме майно тощо), повинні бути також відображені в розділі 14 «Видатки 

та правочини суб’єкта декларування» декларації як предмет відповідного 

правочину, якщо їх набуття відбулось у звітному періоді. Наприклад, якщо у 

звітному періоді суб’єкт декларування придбав у власність (чи отримав в 

оренду) нерухоме майно, то відповідний об’єкт повинен бути відображений у 

розділі 3 «Об’єкти нерухомості», а також у розділі 14 «Видатки та правочини 

суб’єкта декларування» як предмет правочину, що спричинив видаток 

суб’єкта декларування (якщо такий видаток перевищував 50 ПМ або якщо 

вартість об’єкта перевищує 50 ПМ). 

 

 



109. Чи слід декларувати видатки та правочини членів сім’ї? 

Ні, відомості про видатки та правочини членів сім’ї не зазначаються в 

декларації. 

 

Роз’яснення № 2 від 01.04.2020 

 

        20. Чи зазначаються у декларації відомості про операції з обміну 

валюти? 

 

Зважаючи на те, що здійснюючи операцію з обміну валюти, особа 

набуває новий актив (грошові кошти у новій валюті), правочини та видатки, 

пов’язані з валютно-обмінними операціями, підлягають відображенню у 

розділі  

14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації (у випадку, 

коли розмір разового видатку чи вартість предмета правочину перевищує 50 

ПМ). 

Крім того, у разі здійснення разового видатку (на купівлю валюти) на 

суму, яка перевищує 50 ПМ, суб’єкт декларування (на якого поширюються 

вимоги частини другої статті 52 Закону) повинен подати повідомлення про 

суттєві зміни в майновому стані. 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону в декларації 

зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, 

вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає 

або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі 

спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші 

активи, а також виникають фінансові зобов’язання. 

Положеннями частини першої статті 1 Закону України «Про валюту і 

валютні операції» встановлено, що торгівля валютними цінностями – це 

операції з купівлі, продажу або обміну валютних цінностей, що 

здійснюються як у готівковій формі (для банківських металів – із фізичною 

поставкою), так і безготівковій формі (для банківських металів – без фізичної 

поставки). 

Відповідно до частини першої статті 177 ЦК України об’єктами 

цивільних прав є речі, у тому числі гроші. 

Згідно з частинами першою, другою статті 715 ЦК України за 

договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій 

стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін 

договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем 

товару, який він одержує взамін. 

Таким чином, здійснюючи операцію з обміну валюти, особа вчиняє 

правочин. 

 

 



    

 
 


