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варто знати

Ми зупинили російську
військову машину. І тепер все
залежить від волі, рук і мізків
українців
Виступ Секретаря РНБО
України Олександра Турчинова
на оперативному зборі керівного
складу Збройних Сил України

5-7
стор.

1
Компетентно проПрикордонник
е-декларування
України
Із 1 січня 2017 року суттєво розширено
коло суб’єктів е-декларування. До їх числа,
зокрема, увійшли й військовослужбовці
Державної прикордонної
служби. Докладно
про умови заповнення
електронних декларацій
читайте у цьому номері.

8-15
стор.
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3-4
стор.

Дати гідну відсіч будь-яким спробам
країни-агресора можуть лише об’єднані
в єдиний кулак сили безпеки і оборони
Виступ Президента України Петра Порошенка на оперативному зборі
керівного складу Збройних Сил України
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,483 ìëí îñ³á
òà 361 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 807 îñ³á,
çîêðåìà, 17 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî

12 îäèíèöü çáðî¿,
49 áîºïðèïàñ³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 5,234 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
гарячі будні

«Чорні» інкасатори
Під час прикордонномитного оформлення у контр
ольному пункті в’їзду-виїзду
«Майорське» автомобіля «Деу»
правоохоронці звернули увагу
на те, що водій та пасажирка
авто помітно нервують. Тому
вирішили поглиблено огля
нути транспортний засіб. Їхнє
рішення виявилося правильним.
Як результат оглядова група
знайшла в особистих речах
півмільйона гривень та 159
банківських карток. Незаконну
знахідку передано взаємодіючим
органам для прийняття право
вого рішення і з’ясування всіх
обставин.
Ігор ЗАРУДНЄВ

Нічийне кіло золота
Прикордонники Поділь
ського загону спільно зі спів
робітниками Подільського РВ
УСБУ та ДФС запобігли виве
зенню понад одного кілограма
золотих прикрас. Так, водій
автомобіля «Фіат», наш спів
вітчизник, разом з яким їхав
громадянин Молдови, прибувши
у пункт пропуску «Тимкове»,
що на кордоні з Молдовою,
обрав «зелений коридор». Проте
правоохоронці звернули увагу
на хвилювання пасажира, тому
вирішили ретельніше оглянути
транспортний засіб. На вартових
рубежу чекала несподівана зна
хідка: між сидінням була захо
вана металева банка з-під кави
із золотими прикрасами вагою
понад 1,2 кілограма всередені.
Водій і пасажир заперечують
свою причетність до знайде
ного. Наразі тривають подальші
процесуальні дії, а коштовності
передано на експертизу.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Сигнал надійшов
вчасно
Військовослужбовцям відділу
«Сянки» Мостиського загону від
жителя одного з навколишніх
сіл надійшла інформація про
появу осіб азіатської зовніш
ності. «Зелені кашкети» почали
негайно діяти: вислали для
перевірки групу реагування та
задіяли резервні сили. Пошуки
швидко увінчалися успіхом –
неподалік рубежу правохоронці
затримали сімох чоловіків без
документів, з їхніх слів громадян
Бангладешу. «Мандрівники»
мали при собі лише особисті речі
та їжу. Подальшу долю затрима
них вирішуватиме суд.
Іван ГАЛКІН

Нелегальна наука
У Харкові оперативники
Східного регіонального управ
ління спільно з представни
ками прокуратури припинили
діяльність злочинної групи, яка
займалася незаконною легалі
зацією в Україна іноземців. Зло
вмисники видавали посвідки на
тимчасове проживання на період
фіктивного навчання у виші.
Таким чином понад 400 грома
дян Китаю, В’єтнаму та інших
країн мали змогу бути «студен
тами» по 10–15 років поспіль.
Вартість такої «послуги» зло
чинці оцінювали у 850 доларів
США на рік. Наразі тривають
оперативно-слідчі дії.
Оксана ІВАНЕЦЬ
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кадри

Зі знаком якості

У Національній академії
Держприкордонслужби
України відбувся черговий
випуск офіцерів. Стіни
прикордонної альмаматер покинуло 126
випускників, 50 з яких
– слухачі-магістри, а 76
– військовослужбовці за
контрактом, які навчалися
за державним замовленням
та отримали дипломи
бакалавра.
Володимир ЗАХАРЧУК
Цього дня лави вартових рубежу попов
нили офіцерські кадри різних спеціальнос
тей. Зокрема, у підрозділи кордону вирушили

випускники факультетів із підготовки керівних
кадрів, факультетів охорони та захисту держав
ного кордону, правоохоронної діяльності, іно
земних мов і гуманітарних дисциплін, а також
інженерно-технічного факультету.
– Сьогодні понад 10 тисяч випускників ака
демії займають відповідальні та ключові посади
у прикордонному відомстві. Близько 4,3 тисячі
випускників вашого вишу виконували бойові
завдання у зоні проведення АТО як у складі
наших підрозділів, так й інших силових відомств,
– звернувся до присутніх на урочистостях пер
ший заступник Голови Державної прикордонної

служби України генерал-лейтенант Василь Сер
ватюк. – 38 випускників відзначені державними
нагородами, а понад 3,5 тисячі – відомчими від
знаками. 14 випускників, на жаль, загинули на
сході держави.
Хвилиною мовчання присутні вшанували
пам’ять усіх прикордонників, які поклали своє
життя, захищаючи Вітчизну.
Під час урочистостей перший заступник
Голови Служби вручив випускникам академії
магістерські дипломи та дипломи бакалавра, а
також відзначив окремих військовослужбовців
відомчими відзнаками.
n

справи ветеранські

На вимогу часу
В Адміністрації
Держприкордонслужби у режимі
відеоконференції відбулося
розширене засідання комітету
ГО «Всеукраїнська організація
ветеранів-прикордонників».
Василь КЛИМЕНКО
З доповіддю перед присутніми виступив
голова Комітету Всеукраїнської організації
ветеранів-прикордонників генерал-лейтенант у
відставці Анатолій Макаров. Він, зокрема, зазна
чив, що прийнятий у листопаді минулого року та
затверджений рішенням VIII конференції орга
нізації ветеранів Держприкордонслужби новий
Статут, вимагає уважного вивчення та дотри
мання його положень. Це необхідно для того,
щоб на місцях практична діяльність громадських
організацій «зелених кашкетів» здійснювалася у
відповідності з новими вимогами.
Нині «Всеукраїнська організація ветеранівприкордонників» нараховує 12 тисяч членів,
котрі стоять на обліку у своїх громадських това
риствах. Якщо раніше вони мали назву первин
них, то з прийняттям нового Статуту були реор
ганізовані у відокремлені громадські підрозділи
колишніх охоронців державних рубежів. З пра
вом зараховувати, згідно з поданими заявами,
у свої ряди не лише звільнених у відставку
офіцерів, прапорщиків, а й колишніх воїнівстроковиків і контрактників та навіть тих, хто
щиро поділяє патріотичні погляди прикордон
ної спільноти. Усе це сприятиме як кількісному
поповненню ветеранських колективів, підви
щенню результативності їхньої діяльності, так і
створенню серед місцевого населення високого
іміджу служби захисників кордону.
З великою зацікавленістю учасники ветеран
ського форуму вислухали виступ Голови Держав
ної прикордонної служби генерал-полковника
Віктора Назаренка. Він, зокрема, охарактеризу

вав оперативно-службову діяльність відомства на
всіх напрямках охорони державного рубежу, роз
повів про подальший розвиток, реорганізацію
та технічне оснащення Служби, самовідданість
захисників рубежу у зоні АТО.
– Ми посідаємо гідне місце в безпековій
системі країни, – наголосив Віктор Олександро
вич. – Нині Служба отримала нове обличчя. Тож
разом із Всеукраїнською організацією ветеранівприкордонників, поєднавши наші спільні
зусилля, маємо зробити все для успішного вико
нання поставлених перед нами завдань.
Без тісної взаємодії органів охорони кордону
та регіональних рад ветеранських організацій –
не обійтися. На цьому, зокрема, наголошувалося
як у доповіді, так і під час її обговорення у висту
пах Ігоря Романішина, Василя Перерви, Олексан
дра Арбекова, Сергія Шимка, Юрія Лозинського,
Анатолія Бобка, Григорія Мініна та інших.
Значну увагу учасників засідання було при
ділено військово-патріотичному вихованню під
ростаючого покоління. На цьому напрямку для
ветеранів – необмежене поле діяльності. Особ
ливо у прикордонні, на сході країни, де про
пагандисти «русского міра» ведуть справжню
ідеологічну антиукраїнську війну серед місце
вого населення. І кому, як не загартованим у
протистоянні з ворожою підривною діяльністю

вчорашнім прикордонникам на їхніх зустрічах
у школах, у гуртках ЮДП, на призовних пунктах
та інших громадських заходах нести до молоді
слово правди про учасників АТО, їхню мужність
у нелегких умовах захисту територіальної ціліс
ності України.
Серед кращих прикладів діяльності ветеран
ського руху «зелених кашкетів» відзначалася
робота організації ЗхРУ з її очільником Ігорем
Романішиним. Тут колишні охоронці кордонів
беруть участь під час підбиття регіональним
управлінням підсумків службово-оперативної
діяльності, у щомісячних зустрічах з керівним
складом. Ветерани є також активними членами
атестаційних комісій.
Знайшли свій відгук на розширеному засі
данні й питання соціального захисту ветеранів
і їхніх сімей, покращення медичного обслуго
вування та лікування. Зазначалося, що із вве
денням у дію відомчого санаторію «Немирів»,
з’явиться можливість більше охопити санаторнокурортним лікуванням тих, хто цього потребує.
Крім того, останніми роками в Держприкор
донслужбі помітно зрушилося з місця і житлове
будівництво. Для ветеранів це питання також
актуальне, адже близько 200 їхніх сімей і досі
проживають у розташуванні підрозділів, де вони
служили.
n
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із перших вуст
Виступ Президента України
Петра Порошенка
на оперативному зборі
керівного складу
Збройних Сил України

Дати гідну відсіч будь-яким спробам
країни-агресора можуть лише об’єднані
в єдиний кулак сили безпеки і оборони
Товариші генерали та офіцери!
Дорогі співвітчизники!
Як Верховний Головнокомандувач, як Пре
зидент від імені українського народу хочу подя
кувати вам, а також солдатам, старшинам, пра
порщикам, всьому особовому складу Збройних
Сил та інших наших військових формувань за
надійний захист країни від російського агресора.
Агресії, яка в різних формах та з різним ступе
нем інтенсивності триває вже три довгих роки.
Бо саме в цей час три роки тому так звані «зелені
чоловічки» почали незаконну анексію Криму.
2608 українських військовослужбовців
загинули за час агресії, 2200 з них – зі складу
Збройних Сил України. Прошу вшанувати їхню
пам’ять хвилиною мовчання. Ми вшановуємо
як Героїв Небесної Сотні, яких країна поминає в
ці дні, так і тих, хто віддав своє життя за захист
територіальної цілісності нашої держави.
Завдяки героїзму воїнів, завдяки подвиж
ництву волонтерів, завдяки твердому патріо
тизму переважної більшості українських гро
мадян, завдяки спільній роботі всіх гілок влади,
завдяки зусиллям українських дипломатів, які
залучили на нашу підтримку значу частину сві
тової спільноти, російську навалу вдалося при
зупинити. Ми звільнили частину захоплених
ворогом територій і локалізували театр воєнних
дій. Спасибі вам, і слава Богові, що дав нам сили
і можливості вистояти.
Однак загроза повномасштабної агресії з
боку Російської Федерації нікуди не ділася. І ця
загроза не лише сочиться через неконтрольо
вані нами прикордонні ділянки на Донбасі. Вона
нависає по всій лінії кордону з Російською Феде
рацією, і навіть більше, що переконує нас у воро
жих намірах Російської Федерації.
У безпосередній близькості до наших кордо
нів розгорнуто підрозділи російських збройних
сил чисельністю до 50 тисяч осіб. Близько 470
танків, понад 1700 бойових броньованих машин,
близько 390 артилерійських систем та 220 сис
тем залпового вогню, майже 490 бойових літаків,
сотні вертольотів, 24 бойових кораблі. Росіяни
створюють нові й розширюють і модернізують
наявні бази, а також інші об’єкти військової інф
раструктури. І, до речі, немає жодної гарантії, що
в будь-який час ця навала не суне на нас.
Шляхом формування військових частин, а
також постачання бойовиків, військової техніки,
засобів матеріально-технічного забезпечення
відбувається прискорена мілітаризація окупо
ваних територій. Нічого позитивного вони побу
дувати не можуть. Де заводи, фабрики, робочі

місця? Заводи просто демонтуються з Донбасу, і
обладнання вивозиться на територію Російської
Федерації. А поставити танки, артилерійські сис
теми, системи залпового вогню, якими вони зби
раються вбивати українців, це будь ласка.
На Південному Сході нашої країни, на Дон
басі Росія сформувала два армійські корпуси, до
складу яких входять шість механізованих бри
гад, одна піхотна бригада, три полки, дві артиле
рійські бригади та інші підрозділи. Управління
ними, комплектування та всебічне забезпечення
здійснюється, звісно ж, агресором – Росією.
Додатково до складу цього угруповання залучено
регулярні підрозділи збройних сил Російської
Федерації. Нині вже приблизно три з половиною
тисячі осіб.

Агресивна політика є елементом дуже небез
печної гри, яку веде керівництво Росії з метою
кардинально змінити геополітичний ланд
шафт усього європейського континенту. Саме
на цьому я наголошував декілька днів тому під
час свого виступу та під час двосторонніх зустрі
чей на Мюнхенській безпековій конференції.
Там я як Президент України, наша дипломатія
ефективно працювали над зміцненням коаліції
на підтримку України. І хотів би вас поінфор
мувати, що дуже важливою була зустріч з Віцепрезидентом США Майклом Пенсом. Під час
перебування у Мюнхені відбулася і телефонна
розмова з Державним секретарем США Рек
сом Тіллерсоном. Наразі я задоволений тим, як
наводяться мости, налагоджується наш діалог

У безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуто
підрозділи російських збройних сил чисельністю до
50 тисяч осіб. Близько 470 танків, понад 1700 бойових
броньованих машин, близько 390 артилерійських систем
та 220 систем залпового вогню, майже 490 бойових
літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі.
Російський військовий контингент на Пів
денному Заході, у Придністровському районі
Молдови, неконтрольованому Кишиневом, теж,
на моє глибоке переконання, може в будь-який
час бути використаний для атаки на нашу тери
торію і загрожує нашим кордонам. І хоча їх там,
за нашими оцінками, не так багато, вони у якості
допоміжної сили понад двадцять тисяч вояків в
анексованому Криму здатні створити нам додат
кові проблеми.
На Півночі Кремль посилює тиск на Біло
русь. Хоча я впевнений, що Президент Лука
шенко не дозволить, про що він неодноразово
мені казав, використовувати свою територію для
недружніх дій щодо нас. До речі, нещодавно він
заборонив використовувати фейкові папірці як
документи для подорожей на території Білорусі.
Впевнений у тому, що коли видають на тимча
сово окупованих територіях замість документів
такі папірці, їх це не врятує. Хоча це є фактич
ною ознакою визнання цих окупованих терито
рій Російською Федерацією.
І, навчений досвідом, я радив би білорусам,
як і країнам Балтії, бути готовими до будь-яких
сюрпризів з боку Москви.

із новою американською адміністрацією. Також
було дві надзвичайно ефективні розмови з Пре
зидентом США Дональдом Трампом.
Проте в той же час я дуже розчарований тим,
що низка українських політиків винаймає собі
лобістів у Вашингтоні, плете інтриги та чинить
перешкоди вітчизняній дипломатії, яка працює
над поглибленням українсько-американського
партнерства.
Хай із запізненням, але в усій Європі почи
нають розуміти, який є невгамовний апетит
Російської Федерації. Вона брязкає зброєю біля
кордонів і здійснює потужні кібератаки. При
чому наголошую: якщо раніше концентрувалися
факти кібербезпеки для захисту наших Зброй
них Сил, Генерального штабу, енергетики, атом
них станцій від цих хакерських атак, сьогодні
вони змінюють тактику і роблять хакерські атаки
на мізки українців, європейців і американців.
Фінансує проросійські та євроскептичні
партії та рухи Російська Федерація. Безцере
монно втручається у виборчі кампанії, поши
рює фейкові новини в стилі Геббельса. Москва
«наслідила» в міграційній кризі, яка була
насправді спробою просто дестабілізувати ситу

ацію як у Європейському Союзі, так і за його
межами, розвалити Євросоюз. Взірцем без
церемонної поведінки стала участь Російської
Федерації в спробі державного перевороту в
Чорногорії, підготовці вбивства її керівництва
– таким чином хотіли зірвати вступ цієї балкан
ської країни до НАТО.
У Мюнхені я розповів історію, як у листо
паді минулого року Президент Росії брав участь
у церемонії нагородження лауреатів премії гео
графічного товариства. «Де закінчується кордон
Росії?», – запитав він у школяра-учасника гео
графічних олімпіад. «Кордон Росії завершується
через Берингову протоку, кордон із США», – від
повів хлопчик. Це була правильна відповідь, але
глава Росії вундеркінда таки підправив: «Слухай,
кордони Росії ніде не завершуються».
Потім він сказав, що це жарт. Стосовно
США та Берингової протоки – можливо й так.
А щодо нас – то більш ніж серйозно! Для Путіна
кордону з Україною не існує взагалі. Він не вва
жає нас, українців, окремою нацією, окремим
народом, – тобто, заперечує сам факт існування
України. Про що він неодноразово заявляв
публічно.
Хочу підкреслити: це не є ідеологічна рито
рика! Такі заяви – це погроза, серйозніше якої
просто бути не може. Саме невизнанням окре
мішності деяких європейських народів нацисти,
– згадаймо історію, – мотивували окупацію країн
у 40-их роках. Саме невизнання права українців
на самовизначення лежить нині і в основі росій
ської політики щодо України. Підстав вважати,
що ці основи, чи як там у них кажуть, «скрєпи»,
найближчим часом похитнуться – у мене нема
жодних.
Більш того, планово безальтернативні пре
зидентські вибори в Росії, які відбудуться наступ
ного року, вже зараз є додатковим аргументом
для підвищеної бойової готовності Збройних Сил
України. Адже абсолютно ясно, що гра м’язами є
головною виборчою технологією. Ворожий курс
по відношенню до України та всього зовнішнього
світу користується, як це не прикро, підтримкою
з боку російських виборців. Як казали колись,
«народ и партия – едины!».
Отже, висновок очевидний. Росія буде
намагатися реалізувати свої імперські плани як
у формі продовження гібридної війни, так і, не
виключено, – відкритої агресії з масштабним
застосуванням військової сили по всіх напрям
ках. І, я наголошую, головним союзником
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України, оплотом і фундаментом її незалеж
ності є Збройні Сили України. Ми кардинально
і прямо по ходу бойових дій перебудовуємо не
лише їх, а увесь сектор безпеки та оборони нашої
держави, приводимо його у відповідність зі стан
дартами НАТО. За ці роки військо суттєво під
вищило боєздатність. Рівень всебічного забез
печення можна вважати хоча і не ідеальним,
але таким, що вже дозволяє якісно виконувати
визначені завдання.
Ми значно наростили склад Збройних Сил
України – нас вимушує робити це агресор. Сфор
мовано шістнадцять нових бойових бригад.
Відбулися суттєві зрушення в організа
ції, оснащеності та підготовці Високомобіль
них десантних військ. Я вважаю, що це було
абсолютно виправдане рішення. Вони стали
ефективною складовою Збройних Сил Укра
їни і наразі включають десантно-штурмові,
повітряно-десантні та аеромобільну бригади. Їх
потенціал суттєво підвищено за рахунок абсо
лютно виправданого та вистражданого війною
рішення щодо введення до складу цих бригад
танкових підрозділів, систем залпового вогню і
на сьогодні десантники твердо й упевнено почу
вають себе на полі бою.
Минулого року до Збройних Сил прийнято
за контрактом близько сімдесяти тисяч україн
ських добровольців. І якість цього поповнення є
значно вищою, ніж у попередні роки. З початку
цього – ще чотири з половиною тисячі військо
вослужбовців записалися до лав Збройних Сил
України. І це дозволило нам відмовитися від
використання мобілізаційних ресурсів, як мене
не критикували тоді, та забезпечити комплекту
вання військових частин мотивованими військо
вослужбовцями служби за контрактом.
І, між іншим, кожен, хто міг би отримати
повістку, якби й надалі тривали хвилі частко
вої мобілізації, мав би замислитися над тим,
що лише завдяки Мінським угодам ми здобули
ліміт часу для того, щоб потреби фронту закрити
на добровольній і професійній основі.
Минулого року був сформований потужний
оперативний резерв першої черги за рахунок
особового складу, який набув бойового досвіду
та вже зараз демобілізувався, але є добре вмо
тивованим, високопрофесійним і патріотичним.
Це – понад 130 тисяч осіб.
Водночас ми зберігаємо призов на строкову
військову службу. Так, ця категорія військово
службовців не долучається до виконання бойо
вих завдань у зоні АТО, проходить військову
службу в основному у військових частинах забез
печення, але ключове – хлопці отримують під
готовку у навчальних центрах за бойовими спе
ціальностями.
Минулого року проведено понад 500
навчань на території України. І до навчання,
що дуже важливо, залучені інструктори з армій
наших іноземних партнерів. І хотів би, користую
чись нагодою, подякувати їм за допомогу. Так,
під час бойових дій під Дебальцевим у складі
першого батальйону 72-ої бригади були військо
вослужбовці, які пройшли підготовку в навчаль
ному центрі в Яворові разом з нашими амери
канськими партнерами. Це вже інша армія. Вона
по-іншому воює. І це – яскравий приклад ефек
тивності нашої співпраці. Насправді зараз іноді
вже не стільки вони навчають нас, скільки тре
нуються і навчаються нашому бойовому досвіду

Д Е Р Ж А В А
дентом Польщі Анджеєм Дудою, інших країн,
де розміщені й посилені ці підрозділи. І можу
сказати, що, коли в безпеці наші друзі, і нам в
Україні трохи спокійніше.
Якість же нашої підготовки, шановне това
риство, прямо залежить від оснащення війська
сучасним озброєнням, сучасною військовою
технікою. Протягом минулого року для потреб
Збройних Сил України поставлено близько двох
з половиною тисяч зразків нового, модернізо
ваного та відремонтованого озброєння та вій

ськової техніки. Ще близько п’ятнадцяти тисяч
одиниць озброєння та військової техніки відре
монтовано силами ремонтних бригад самих вій
ськових частин.
Цього року на розробку і закупівлю нових і
модернізованих зразків озброєння та військової
техніки передбачено виділити близько дев’яти
мільярдів гривень. Україна ніколи цього не
робила. І завдання вам, товаришу міністре обо
рони, іншим керівникам силових структур —
забезпечити надійний і ефективний контроль
за використанням кожної копійки фінансового
ресурсу, який у ці скрутні часи виділений держа

Державної служби з надзвичайних ситуацій. І їх
ефективність зараз була доведена під час кризи в
Авдіївці, коли російський агресор хотів влашту
вати там голодомор, відключивши й перебивши
обстрілами постачання електроенергії, тепла,
газу і води. Дуже сподівалися, що ми розпочнемо
евакуацію. Навіть щоб прискорити цей процес,
почали обстріл із систем залпового вогню і круп
нокаліберної артилерії цивільних кварталів, вби
ваючи цивільних громадян. Ми не дозволили їм
це зробити. Силами військовослужбовців, ряту
вальників, представників військово-цивільних
адміністрацій Авдіївку було врятовано.

або внаслідок вузькопартійного егоїзму. Це ті,
хто не знає жодних меж у внутрішньополітичній
боротьбі, хто не вважає за гріх ані прийняти пас у
зовнішнього ворога, ані подати пас йому.
У Москві, а дехто і в Києві, докладали
зусиль, аби в роковини загибелі Героїв Небес
ної Сотні вчинити якомога більше провокацій.
Вони шукали й шукають бодай краплю крові,
яка б спричинила масові акції протесту. До речі,
найголосніше третій Майдан віщували канал
«Звєзда» та інші російські ресурси.
Однак я хочу подякувати десяткам тисяч
киян та тим, хто приїхав до столиці й у ці
дні взяв і бере участь у скорботних заходах в
пам’ять загиблих героїв і не реагує на жодні
провокаційні антидержавні заклики. І тих,
хто в ці дні мирно висловлює свій протест, бо
за таке право стояв і боровся Майдан. Інтер
еси цих киян і українців я як Президент буду
захищати.
Хотів би окремо висловити подяку і керівни
цтву правоохоронних органів. Хочу відзначити,
що вони цього разу блискуче спрацювали. Ваш
авторитет, фронтовий досвід і нове навчання
дають можливість нам бути впевненими у забез
печенні миру та спокою. Як військові сили забез
печують мир та спокій громадян на фронті, так і
нова українська поліція робить це в тилу, забез
печуючи безпеку учасників масових заходів і
захищаючи масові скупчення людей від ймовір
них терористичних актів.
Було вилучено десятки стволів, гранат, кас
тетів, вибухових пакетів та інших речей, якими
ці провокатори збиралися святкувати третю річ
ницю загибелі Героїв Небесної Сотні.

вою. Оборонне замовлення більш ніж скромне
у вимірі світових цін та порівняно з витратами
агресора, але доволі відчутне для українського
бюджету і для українських платників податків.
Безумовним пріоритетом у поточному році є
відновлення надійної системи протиповітряної
оборони, створення потужного ракетного щита
України, нарощування бойового потенціалу
авіації, артилерії, виробництво боєприпасів, роз
виток систем телекомунікацій, автоматизованих
систем управління військами та розвідки.

Звертаю увагу керівництва Генштабу на
ефективну взаємодію з органами військового
управління. Зараз активно мають навчатися і
представники державних адміністрацій відпо
відного рівня.
Також наголошую на необхідності в ході
будівництва і відновлення доріг, яке заплано
ване на цей рік, обов’язково врахувати маршрути
масових військових перевезень. Прошу Генштаб
скоординувати це з керівництвом Кабінету Міні
стрів, забезпечити цільове виділення коштів на
відновлення визначених Генеральним штабом
залізничних ділянок та утримання існуючих.
А також – на будівництво необхідної кількості
нових аеродромних ділянок доріг. І, до речі,
возити солдатів у теплушках далі неприпустимо,
думаю, ви розумієте, про що я кажу.
Шановні генерали й офіцери!
Ворог помітив позитивні зміни у Збройних
Силах України. Інакше би він не подвоював і не
потроював зусиль із внутрішньої дестабілізації.
Фронт не по зубах, то ламають голову, що б зро
бити такого, аби вибухнуло в тилу. І не просто
думають, а діють. Не самі, а за допомогою п’ятої
колони. Днями СБУ викрила групу саме таких
«колоністів». Різноманітні заходи із дестабілі
зації ситуації в Україні вони готували на пряме
замовлення із Російської Федерації. Вони адмі
ністрували сайти, вони збирали багатотисячні
групи під назвами «українська революція»,
«третій Майдан». Адмініструвалося це все із
Санкт-Петербурга та Москви.
Проте це не єдина технологія, якою володіє
Москва. Комусь вона напряму віддає накази,
які виконуються за гроші чи навіть за ідею. Але
хіба мало таких, кого вона використовує всліпу?!
Кому насправді й наказувати не треба, самі все
зроблять – або через політичну короткозорість,

Однією із найвагоміших складових гібридної
війни є інформаційна агресія. Останнім часом
Росія особливо щедро засіває наш інформацій
ний простір повідомленнями, суть яких зводиться
до того, аби зняти з себе відповідальність за агре
сію і призначити когось із України винними за
продовження війни. Ця цинічна брехня, на жаль,
підхоплюється та тиражується частиною україн
ських політиків. Причому на фронті дуже добре
відомо, хто відповідає за агресію, хто першим від
криває вогонь і немає питань, що вони роблять на
нашій українській землі. А тут, всередині, політи
кани підривають нашу обороноздатність, бо б’ють
по головному – непереможному і патріотичному
духові кожного українця і всіх українців як вели
кої європейської нації. Що спусковий курок війни,
що ключі від миру зараз знаходяться не в Україні,
а в Москві, у Кремлі.
Шановні учасники!
Упевнений, що проведення вашого чоти
риденного оперативного збору дасть змогу
вам усім разом ознайомитися зі здобутками
воєнного мистецтва, удосконалити практичні
навички у виконанні обов’язків під час підго
товки та ведення бойових дій. Не про все розка
жеш у відкритому виступі, бо є воєнна таємниця,
її ніхто не відміняв.
Не маю жодних сумнівів, що ваші високий
професіоналізм, патріотизм, відданість та честь
і надалі будуть запорукою успішного виконання
поставлених завдань.
Ми й надалі продовжимо комбінувати вій
ськові зусилля з дипломатичними. І я не маю
жодного сумніву: ми обов’язково переможемо!
Бо в цій війні з нами правда, бо в цій війні з нами
увесь світ і в цій війні з нами Господь Бог!
Слава Збройним Силам України!
Слава Україні!

Останнім часом Росія особливо щедро засіває наш
інформаційний простір повідомленнями, суть яких
зводиться до того, аби зняти з себе відповідальність
за агресію і призначити когось із України винними за
продовження війни.

Загроза повномасштабної агресії з боку Російської
Федерації нікуди не ділася. І ця загроза не лише сочиться
через неконтрольовані нами прикордонні ділянки на
Донбасі, вона нависає по всій лінії кордону з Російською
Федерацією, і навіть більше.
ведення бойових дій і дій у рамках гібридної
війни. Бо хто ще, крім нас, має такий досвід
«спілкування» з росіянами?    
У поточному році основні зусилля будуть
концентровані при проведенні багатонаці
ональних навчань, вони будуть зосереджені
на підвищенні бойової готовності підрозділів
Збройних Сил України та на підвищенні рівня
взаємосумісності наших військових підрозділів
із підрозділами держав-членів НАТО. До слова,
Україна беззастережно підтримує і вітає зусилля
НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу,
захисту його країн-членів від ворожих зазіхань,
зазіхань Російської Федерації.
У Мюнхені я ще раз поспілкувався з Пре
зидентом Литви Далею Грибаускайте, Прези

за попередні роки вдалося покращити ситуа
цію, то на тактичному рівні поки що, на жаль, є
питання. Генеральний штаб вживає відповід
них заходів для виправлення ситуації. Зокрема,
збільшено кількість і масштабність заходів під
готовки Збройних Сил, до яких планується залу
чити органи управління та військові підрозділи
інших військових формувань і правоохоронних
органів. Передусім – частин Національної гвар
дії, Служби безпеки України, прикордонників.
Налагодити ефективну взаємодію з підрозділами
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Я наказую продовжити та пришвидшити
реформу продовольчого забезпечення. Я сам
пройшов строкову службу, знаю, як колись
годували в армії. Мені приємно сьогодні, що
уже зараз не менше ніж 20% військових частин
мають перейти на нову систему харчування, яка
передбачає 360 базових продуктів замість 60,
як було досі. Завершити перехід по всій армії на
нову систему не пізніше 2019 року!
Шановні товариші, дорогі бойові побра
тими!
Дати гідну відсіч будь-яким спробам країниагресора можуть лише об’єднані в єдиний кулак
сили безпеки і оборони. Рівень міжвідомчої взає
модії не повною мірою відповідає потребам часу.
Якщо на стратегічному та оперативному рівні
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акценти
Виступ Секретаря Ради
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на оперативному зборі
керівного складу
Збройних Сил України

Ми зупинили російську військову
машину. І тепер все залежить від волі,
рук і мізків українців
Шановний пане Президенте України, Вер
ховний Головнокомандувач Збройних Сил
України, товариші генерали, адмірали і офі
цери!
Третій рік поспіль триває неоголошена
війна проти України. Нашому суспільству,
волонтерам і державі, насамперед Збройним
Силам та іншим військовим формуванням,
вдалося дорогою ціною, ціною життя най
кращих дітей України, зупинити ворога. Бої
за повне звільнення України тривають. Але
боротьба точиться не лише в Україні.
На наших очах руйнується світовий
порядок. Зазнає безпрецедентних випробу
вань заснована на засадах свободи і демокра
тії єдність Заходу. Кардинально змінюється
світовий устрій, сформований після Другої
світової війни. Обриси його нової моделі ще
не визначені. Проте повернення у минуле
вже неможливе: ані в омріяні у Кремлі часи
СРСР, ані у «золоту» для Заходу епоху кінця
ХХ століття.
Уперше в історії масштабна зміна техно
логічних укладів відбувається в глобалізова

пільство. Планету оповила мережа зв’язків,
поза якими сучасне суспільство вже не може
функціонувати.
Дедалі більше державних функцій,
пов’язаних із застосуванням сили, насампе
ред за кордоном, виконується приватними
компаніями. Безпрецедентного масштабу
набула діяльність міжнародних терористич
них організацій і організованих злочинних
угруповань, окремі з яких навіть перебирають
на себе функції держав на величезних терито
ріях.
Перемогти такі терористичні організа
ції, як Ісламська держава, виключно бомбар
дуваннями і рейдами спецназу неможливо
насамперед тому, що вони ґрунтуються не
тільки на організаційних зв’язках, але й на
доктринально-ідеологічному
фундаменті.
Нерозуміння цього не дозволить повністю
нейтралізувати цю небезпечну загрозу.
Новітні інформаційні технології транс
формують соціальну комунікацію і тим самим
змінюють суспільства. Традиційні медіа дедалі
більше поступаються місцем соціальним мере

Важливим завданням залишається посилення контролю,
охорони і оборони державного кордону України. Звісно,
якщо йдеться про Російську Федерацію, то маємо
робити акцент саме на обороні, але на західному кордоні
слід послідовно реалізувати принцип забезпечення
прикордонної безпеки за європейським зразком.
ному світі, що драматично посилює як її пере
ваги, так і ризики, можливості для нейтра
лізації яких на національному рівні сьогодні
об’єктивно обмежені. Створені нові політичні
й соціально-економічні реалії, на які не було
адекватної реакції урядів провідних держав
світу.
Транснаціональні корпорації, насампе
ред у сфері інформаційних технологій, які
дедалі більше відокремлюються від націо
нальних «коренів», визначають обличчя
світової економіки. Національні уряди
втрачають можливості впливу на них. Фор
мується глобальне мультинаціональне сус

жам. Зникають фільтри, які ще вчора усклад
нювали поширення недостовірної інформації
та руйнівних психологічних впливів. Сьогодні
навіть божевільний може у мить перетвори
тися на «зірку» Інтернету, а згодом і впливати
на настрої мільйонів, а тому й на державну
політику.
Державна ієрархія доповнюється, а поде
куди й заміщується мережами, більш хаотич
ними за своєю суттю. Це зменшує стійкість і
стабільність системи та вимагає від тих, хто
має скеровувати ключові суспільні процеси у
конструктивне русло, кардинально нових під
ходів, знань і навичок.

Останні тенденції у США свідчать про
боротьбу двох основних підходів до вироб
лення і здійснення зовнішньої політики. Пер
ший, традиційний, заснований на ідеї про
США як глобального лідера, водночас інший
пропонує зосередитися переважно на власних
проблемах, повернутися до так званої полі
тики ізоляціонізму.

імперсько-шовіністичної істерії та експорту
внутрішніх проблем назовні. Окупувавши
Крим і здійснивши пряму військову агресію
на Донбасі, Кремль спровокував кризу між
народної безпеки, стрімке зростання міжна
родного тероризму, посилення жорстких без
пекових загроз. Попри всі зусилля світового
співтовариства Росія не збирається припиняти

Ефективні політика національної безпеки і зовнішня
політика вимагають ресурсів, залучення яких неможливо
без досягнення нової якості економічного зростання.
Відхід США від глобального лідерства
може спровокувати інші держави на спроби
сформувати або розширити зони власного
впливу. Можна очікувати на дальшу дестабілі
зацію, зокрема у Східній Європі, на Близькому
і Середньому Сході, Південній і Східній Азії,
інших регіонах світу. Посилення глобальних
протиріч загрожує виникненням глобального
конфлікту.
Поглиблюється криза Європейського
Союзу. Міграційна криза, грецька боргова
криза, нідерландський референдум щодо
Угоди про асоціацію з Україною, Brexit, зрос
тання впливів радикальних, антиєвропей
ських сил і рухів, – усі ці ніби не пов’язані між
собою події є прямим наслідком суперечності
загальноєвропейських, як їх розуміють у Брюс
селі, і національних інтересів.
Вихід Великої Британії з Євросоюзу не
означає, що вона перестала бути європей
ською країною – як і Норвегія та Швейцарія,
які ніколи не були членами ЄС. Європейська
ідея значно об’ємніша за проект Євросоюзу:
європейські цінності не дорівнюють політич
ним концепціям і бюрократичним структурам.
Неготовність до перегляду звичних док
трин, намагання уникати справді дієвих кро
ків, прагнення відповісти на нові виклики
традиційними інструментами призводять до
дедалі більшого зростання недовіри до еліт.
Усе це провокує зневіру у демократії, піджив
лює авторитаризм та фундаменталізм, сприяє
зміцненню диктатур і тираній.
Так, керівництво РФ намагається консо
лідувати суспільство шляхом підживлення

свою агресивну політику. Останнім свідчен
ням цього став указ російського президента
про де-факто визнання терористичних утво
рень «ДНР»/«ЛНР». Як зухвало заявив крем
лівський прес-секретар Пєсков, «боєприпаси у
терористів ніколи не закінчаться».
Знову, як і за радянських часів, Росія веде
гібридну війну, що передбачає комплексне та
узгоджене, підпорядковане єдиному задуму
застосування політико-дипломатичних, еко
номічних, енергетичних, інформаційнопропагандистських, кібернетичних, військо
вих та інших підривних заходів. Причому така
війна ведеться не тільки проти України, а й
проти Заходу в цілому і Європи насамперед.
Згадаймо військову операцію Росії у Сирії, яка
спричинила потужний потік мігрантів до ЄС,
провокативні дії російської авіації і військовоморського флоту, кремлівську пропаганду
в США і державах ЄС, зухвале втручання
російських хакерів у виборчий процес у США,
Німеччині, Франції та процес підготовки до
референдуму у Нідерландах, спробу організа
ції державного перевороту в Чорногорії тощо.
Ключовим театром російської гібрид
ної війни виступає Україна. Триває чергова
небезпечна спроба переформатування земель
колишньої Російської імперії. Не підкоривши
нашу державу, Кремль не може далі успішно
розвивати свою експансію. Безпрецедентний
політичний тиск, майже неприхована підривна
діяльність усередині держави, пряме фінансу
вання радикальних політичних організацій,

Продовження на 6-й стор.
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Рішення Ради національної безпеки і оборони України
за ініціативи Президента щодо збільшення грошового
забезпечення військовослужбовцям не є статичним,
одноразовим актом. Ми не можемо зупинятися на цьому
шляху, не враховуючи інфляційні чинники та динаміку
зростання доходів громадян у країні.
Продовження. Початок на 5-й стор.
шалена пропаганда, кібератаки, торгівельні
та енергетичні війни, блокада транзиту – всі
ці засоби доповнюють військове втручання на
Сході України. Збройні сили і спецслужби РФ
перетворили український Донбас на полігон
для випробування сучасних тактичних при
йомів, новітньої військової техніки, насампе
ред засобів зв’язку, управління, розвідки, РЕБ,
підготовки офіцерів тактичної і оперативної
ланки. Паралельно в Сирії РФ відпрацьовує
скоординоване використання сухопутного,
повітряно-космічного й військово-морського
угруповання.
У сучасних умовах військова сила стає голо
вним інструментом реалізації неоімперської
зовнішньої політики Росії. Не буду повторю
вати відомі вам речі, але на розгортання військ,
їх переозброєння та підготовку Росія свідомо
викидає шалені кошти, нехтуючи потребами
економічного розвитку і розв’язання гострих
соціальних проблем. Війна проти України стає
важливим етапом підготовки РФ до великої
війни та демонстрації претензії на глобальне
лідерство і перерозподіл впливів у світі.
Попри санкції та економічні негаразди
Російська Федерація ще довго залишатиметься
джерелом військової агресії, безпекових загроз
і генератором нестабільності.
Загалом ситуація у світі та Європі швидко
ускладнюється, стратегічна невизначеність
зростає, що висуває особливі вимоги до якості
державної політики.
З 1990-их років в Україні багато говори
лося про набуття формального статусу канди
дата, а згодом і члена Європейського Союзу.
Дехто навіть перетворив ці розмови на свою
професію і прибутковий бізнес. Завдання ж
глибокої модернізації українського суспіль
ства на основі європейських цінностей свободи
і права підмінялося виконанням формальних
вимог ЄС та інших міжнародних організацій.
Проте наше суспільство потребує не казок
про світле європейське майбутнє «вже сьо
годні», не обіцянок усього і одразу, а відвер
того і чесного діалогу. Українці неодноразово
довели звою зрілість, а відтак щирість має
стати імперативом державної політики і умо
вою для зміцнення суспільної довіри.
Слід усвідомити: руйнування системи
колективної безпеки вже відбулося. І це особ
ливо гостро відчула Україна. До створення
нового світового порядку кожна держава зму
шена сама захищати свої інтереси. При цьому
сильніші прагнуть це зробити за рахунок
інших. На жаль, і деякі наші партнери нерідко
ставляться до України як до такого собі «круг
ляка», тобто сировинного придатку, безпекові
проблеми якого далекі від їх пріоритетів і є
лише нашою власною турботою.
У цих умовах нам треба чітко визначити
пріоритети. Забезпечити виживання і розви
ток незалежної України може тільки сильна
національна держава, в основі якої – потужні
Збройні Сили, інші військові формування,
надійний і ефективно діючий сектор безпеки
та оборони.
Нашим головним пріоритетом має стати
побудова такої держави. Держави, яка буде
спроможною захищати життєво важливі
інтереси українців – державний суверенітет,
свободу й гідність, забезпечити економічний
розвиток, опанування інноваційних техноло
гій і нових ринків. При цьому маємо виходити
саме з наших національних інтересів, а не уяв
лень 20-річної давнини, сформульованих у
принципово інших умовах.
Суспільна модель, яка сформувалася
в Україні у 1990-ті роки, характеризується
монополізацією ключових сфер соціальноекономічного життя, домінуванням тіньових
механізмів узгодження кланових інтересів та
залученням публічних інститутів до розгалу
женої системи корупційних зв’язків. Її сутніс
ною характеристикою є «проїдання за рахунок
майбутнього».

Скорочуючи й надалі інвестиції у розви
ток, Україна ризикує повторити помилку СРСР
і вдруге поспіль «проґавити» зміну технологіч
них укладів.
Продовжуються започатковані ще у 1970ті роки процеси деградації охорони здоров’я,
освіти, науки. Попри збереження або навіть
зростання кількісних показників у сфері
освіти, її якість, особливо у природничій і тех
нічній галузях, суттєво знизилася. Тривають
легітимація та популяризація псевдонаукових
концепцій. Поширюється віра в астрологію,
магію, чаклунство, що відбиває деградацію
суспільної свідомості.
Після 2010 року знижуються соціальні
стандарти і престиж державної служби, що
вже призвело до втрати конкурентоспромож
ності професії державного службовця. Новий
Закон України «Про державну службу» не
розв’язав, а лише зафіксував цю тенденцію.
Несистемне вибіркове застосування антико
рупційного законодавства перетворює це стра
тегічне питання на підставу для політичного
піару і «кампанійщину».
Важливу роль у руйнівних процесах віді
грають популістські та радикальні політичні
сили, а також квазіорганізації, що камуфлю
ються під інституції громадянського суспіль
ства. Вони намагаються перехопити функції
з формування державної політики і управ
ління державним сектором економіки, жод
ним чином не відповідаючи за ультимативно

Сьогодні ресурс декларацій, косметичних
реформ і напівкроків вже вичерпаний. Або
будуть запропоновані та реалізовані нові під
ходи до вирішення системних проблем, або
втілиться підготовлений Кремлем руйнівний
сценарій. «Майдан-3» неминуче супроводжу
ватиметься масовим насильством. Будь-яка
створена в його результаті управлінська струк
тура спиратиметься переважно на силовий
ресурс, не матиме внутрішньої і зовнішньої
легітимності, а отже для свого існування буде
змушена жорстко придушувати демократичні
свободи. Це вже за кілька місяців призведе до

Слід усвідомити: руйнування системи колективної безпеки
вже відбулося. І це особливо гостро відчула Україна.
До створення нового світового порядку кожна держава
змушена сама захищати свої інтереси.
нав’язувані ними рішення, забезпечуючи вирі
шення суто вузькополітичних, корпоративних
лобістських завдань або взагалі неприховано
працюють на державу-агресора. Усе це зумов
лює зростання суспільної недовіри до держав
них інститутів, яку вони самі вдало експлуату
ють.
Зволікання з рішучими діями з розбудови
сильної Української держави уможливило
зростання рейдерства і безкарного насиль
ства, ерозію монополії держави на легітимне
застосування сили, виникнення політизованих
парамілітарних утворень.

повної дезорганізації держави, руйнації еко
номіки, вибуху злочинності, активізації сепа
ратистських проявів і у підсумку відкриє шлях
до окупації Росією значної частини території
України. Саме на такий результат, вочевидь, і
розраховують окремі пропагандисти цієї ідеї.
Єдина реалістична альтернатива цьому
руйнівному сценарію полягає у консолідації
навколо чинних засад конституційного ладу
ідеї керованої модернізації держави на засадах
політичної й економічної свободи, оздоров
лення на цій основі усієї системи суспільних
відносин.

У фокусі суспільної уваги повинні бути
проблеми сьогодення й майбутнього, а не
минулого. Потрібні реалізм і відвертість в
оцінці ситуації та пропонованих дій.
Варто припинити маніпулювання роже
вими ілюзіями «світлого європейського май
бутнього вже сьогодні», усвідомлюючи, що
мрія про Україну в Європі – побудову віль
ного, справедливого і заможного суспільства,
набуття європейських стандартів життя як
головної мети євроінтеграції, – може втіли
тися лише завдяки важкій, послідовній і напо
легливій праці усіх українців.
Слід позбутися досі притаманного широ
ким колам суспільства сприйняття влади і
держави як чужинських. Відтворення коло
ніальних стереотипів тільки послаблює
Україну.
Захист суверенітету, а в перспективі й
відновлення територіальної цілісності, може
забезпечити тільки сильна Українська дер
жава. Тільки її прискорене зміцнення дозво
лить реально захистити права і свободи грома
дян, створить сприятливі умови для реалізації
їхніх законних інтересів, уможливить модер
нізацію економіки та зростання рівня і якості
життя населення.
Досягти всього і відразу неможливо. Слід
чітко визначити основні пріоритети: держава
має зосередитись на ефективній зовнішній
політиці та забезпеченні національної без
пеки, захисті конституційних прав, свобод і
законних інтересів громадян і суб’єктів госпо
дарювання.
Відмова держави від функцій, які вона за
сучасних умов неспроможна ефективно вико
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нувати, уможливить відокремлення політичної
влади від бізнесу – ключової умови поступу
України. Справжня дерегуляція, насамперед в
економічній сфері, створить сприятливі умови
для оздоровлення як економіки, так і політич
ної системи. Саме це, а не дальше тиражування
і розпорошення контролюючих і правоохорон
них функцій, є єдиним насправді дієвим шля
хом протидії корупції.
Нагальним є відновлення дієздатності дер
жавного апарату в цілому та подальше зміц
нення сектору безпеки і оборони. За три роки
в Україні постала армія, спроможна воювати і
давати відсіч ворогу, що є базовою гарантією
виживання держави. Проте сьогодні Україна
перебуває під постійною загрозою розши
рення військової інтервенції з боку Росії. Тому
посилення безпекових спроможностей має від
буватися постійно і на різних рівнях.
Розвиток Збройних Сил, інших військо
вих формувань має здійснюватися на основі
найкращих досягнень провідних армій світу,
а також власного бойового досвіду останніх
трьох років. Маємо забезпечити не тільки
всебічне вивчення досвіду бойових дій в АТО,
оплаченого людськими життями, але й його
осмислення і врахування у настановах і бойо
вих статутах. Неприпустимо, що закладена в
них філософія й досі залишилася незмінною.
Зі свого боку наголошу: рішення Ради
національної безпеки і оборони України за іні
ціативи Президента щодо збільшення грошо
вого забезпечення військовослужбовцям не є
статичним, одноразовим актом. Ми не можемо
зупинятися на цьому шляху, не враховуючи
інфляційні чинники і динаміку зростання
доходів громадян у країні.
Водночас грошове забезпечення не
повинно зростати тільки через збільшення
премій і надбавок. Оклади за посадою і зван
ням – незмінні вже понад 10 років. Так, серед
ній рівень основних складових (посадовий
оклад, оклад за військове звання, вислугу
років) у структурі грошового забезпечення вій
ськовослужбовців суб’єктів сектору безпеки і
оборони складає лише 12 відсотків. Із відповід
ними наслідками для пенсій.
Нагадаю, що в арміях НАТО саме основні
складові у структурі грошового забезпечення
військовослужбовців складають 70–80 відсот
ків. Цю диспропорцію слід виправити, і невід
кладно.
Оборона України потребує створення
надійного і високонавченого резерву, гото
вого за заздалегідь розробленим планом при
ступити до виконання бойових завдань із
надання відсічі агресорові. Слід побудувати
систему територіальної оборони, при якій всі
військовозобов’язані проходитимуть курси
воєнної підготовки на спеціальних навчальних
полігонах, братимуть участь у зборах і бойо
вому злагоджені своїх підрозділів.
Військово-патріотичне виховання, вій
ськова підготовка і вивчення основ цивіль
ної оборони має стати одним із пріоритетів у
навчанні як у загальноосвітній, так і у вищій
школі. Важко переоцінити важливість залу
чення до виховання нашої молоді ветеранів
АТО, які пройшли сучасну війну.
Проходження військової служби має від
кривати для молоді соціальні сходи, стати
обов’язковою умовою для політичної чи дер
жавної кар’єри, бути суспільно престижним і
матеріально привабливим.

Н А Ц Б Е З П Е КА
чих потужностей для серійного виробництва
зразків нового озброєння та військової техніки.
Важливим завданням залишається поси
лення контролю, охорони і оборони держав
ного кордону України. Звісно, якщо йдеться
про Російську Федерацію, то маємо робити
акцент саме на обороні, але на західному
кордоні слід послідовно реалізувати прин
цип забезпечення прикордонної безпеки за
європейським зразком. Йдеться як про інже
нерне обладнання, високотехнологічні засоби
контролю, так і про збільшення оперативних і
бойових можливостей відповідних підрозділів.
Ми маємо послідовно розвивати спромож
ності Національної гвардії, Національної полі
ції, розвивати їх кадровий потенціал, посилю
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лення і дрібного бізнесу та поліпшення адмі
ністрування, але й зміна структури оподатку
вання шляхом перенесення «центру ваги» з
доданої вартості на собівартість і виведення
капіталу за межі України, запровадження
гнучкої системи кредитування дрібного та
середнього бізнесу, впровадження стимулів
для інвесторів, стимулювання новітніх науко
ємних індустрій.
Попри твердження про тотальну енерге
тичну залежність України від Росії, за три роки
вдалося звести споживання російських енерго
носіїв до мінімуму і суттєво підвищити енерго
ефективність. Проте ми лише на початку цього
магістрального для України шляху.
Назріло питання впровадження політич

Перемогти такі
терористичні
організації, як Ісламська
держава, виключно
бомбардуваннями і
рейдами спецназу
неможливо насамперед
тому, що вони
грунтуються не тільки на
організаційних зв’язках,
але й на доктринальноідеологічному
фундаменті.

вати технічну забезпеченість. Стримати Росію
неможливо лише військовою силою. Нам
потрібне ефективне застосування специфічних
інструментів розвідки і контррозвідки.
У Державному бюджеті України на 2017
рік обсяг видатків для потреб суб’єктів сектору
безпеки і оборони України становить 134,5
млрд гривень (5,11% від ВВП), у тому числі для

Попри всі зусилля світового співтовариства Росія не
збирається припиняти свою агресивну політику. Останнім
свідченням цього став указ російського президента
про де-факто визнання терористичних утворень
«ДНР»/«ЛНР».
Окремим питанням є переозброєння
Збройних Сил України, інших військових фор
мувань, отримання і прийняття на озброєння
нових високоефективних зразків зброї та вій
ськової техніки, спроможних компенсувати
добровільно втрачений на основі міжнародних
угод ядерний потенціал.
Варто відзначити проекти створення новіт
ньої ракетної зброї, які реалізуються на вико
нання відповідних рішень Ради національної
безпеки і оборони України та мають карди
нально підвищити вогневу міць бойових під
розділів Збройних Сил України. Одночасно
здійснюються заходи з формування виробни

ефективно захищаються право власності та
інвестиції.
Старі підходи до структурної перебудови,
засновані на застосуванні пільг, в Україні є
корупціогенними і неефективними. Еконо
мічна політика має забезпечити виконання
наступних основних завдань:
Дерегуляції – усунення дріб’язкової регла
ментації господарських відносин, штучних
перешкод розвитку підприємництва та зарегу
льованості фіскальних процедур, позбавлення
держави зайвих функцій.
Демонополізації – демонтажу економіч
них механізмів, на яких ґрунтується панування
кланів в окремих секторах економіки, та все
бічне сприяння вільній конкуренції;
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Міністерства оборони України 69,1 млрд. гри
вень (2,67% від ВВП). Це велика сума в умовах
нашої країни, хоча насправді це лише той міні
мум, який дозволяє нам протистояти агресії.
Ефективні політика національної безпеки
і зовнішня політика вимагають ресурсів, залу
чення яких неможливо без досягнення нової
якості економічного зростання. Економіка має
генерувати високу частку доданої вартості та
забезпечувати залучення масштабних інозем
них інвестицій.
Необхідно сформувати економічне середо
вище, в якому забезпечується вільна конку
ренція, заохочується приватна ініціатива,

Децентралізації – передачі на рівень тери
торіальних громад функцій, які можуть більш
ефективно виконуватися на місцевому рівні, та
відповідних фіскальних повноважень і ресурсів.
Детінізації – створення умов для того,
щоб робота у легальній економіці була більш
ефективною та прибутковою, аніж у тіньовому
секторі з одночасним посиленням боротьби
з кримінальними складовими економічної
діяльності.
Приватизація має забезпечити залучення
до української економіки великого інозем
ного капіталу, насамперед західного, та надати
поштовх модернізації ключових галузей еко
номіки. Щодо вузького кола об’єктів, які не
будуть приватизовані, держава має ефективно
реалізовувати права власника і здійснювати
жорсткий контроль. Механізми тіньового
перерозподілу ресурсів таких підприємств
повинні бути ліквідовані.
Необхідно нарешті запровадити ринок
землі, унеможливлюючи при цьому утворення
монополій та гарантуючи права українців на
земельні ділянки.
Доходи від приватизації державного
майна і функціонування земельного ринку
компенсуватимуть втрату бюджетних доходів
на першому етапі зниження рівня фіскального
навантаження на економіку – до того часу,
коли воно забезпечить значне зростання ВВП
та, відповідно, доходів бюджету.
Основним змістом податкової реформи
має стати не тільки зниження податкового
навантаження для переважної більшості насе

ної реформи – нової конституційної моделі для
забезпечення збалансованості влади та ефек
тивного управління. Особливого значення
набуває дальше просування судової реформи,
утвердження дієвої третьої гілки влади.
За три роки Україна нарешті почала розбу
дову власного інформаційного та культурного
простору, долаючи колоніальну залежність від
Росії. Зважена культурна політика має пози
тивними стимулами забезпечувати розвиток
української мови і культури, вивчення іно
земних мов, насамперед мов держав-світових
лідерів, розвиток українського кінематографа
та інших українських культурних проектів.
Потребує дальшого впровадження освітня
реформа.
Приклад Реформації, яка відкрила перед
Європою шлях до оновлення і розвитку 500
років тому, свідчить: позитивні зміни можуть
відбуватися швидко і всеосяжно. Українське
суспільство вже зробило неможливе – ми
зупинили російську військову машину. І тепер
все залежить від волі, рук і мізків українців.
Сьогодні надзвичайно важливо продов
жити реформаторський курс, не зірватися в
безплідний і руйнівний популізм, що може за
короткий час знищити всі надбання, у важкій
борні здобуті українцями за останні три роки.
Основне завдання держави – захистити
кожного громадянина, кожну родину від жахів
війни і тиранії. У правовій державі жодний
політичний, соціальний статус, жодна профе
сія не можуть розглядатися як такі, що звіль
няють від відповідальності.
Нашим фундаментальним принципом має
стати поширення свободи людини до тих меж,
де починається свобода іншої людини. Вільна
людина у вільній країні – не гасло, а дорогов
каз у майбутнє.
Україна має всі підстави не тільки вижити,
а й перетворитися на регіонального лідера,
здатного захистити не тільки себе, але й своїх
союзників. Тільки сильна, незалежна, націо
нальна держава здатна змусити рахуватися із
своїми інтересами, змінити ставлення до себе.
Йдеться не про альтернативу євроінтеграції, а
про реальний шлях до неї. Ми маємо не шкреб
тися у зачинені двері, а отримати запрошення
як безальтернативний стратегічний партнер!
Хоча ніхто крім нас не зацікавлений у появі
нового сильного гравця в Європі, маємо забез
печити зміцнення та розвиток української
держави на основі повної мобілізації нашого
головного ресурсу – людського потенціалу.
Сильна Українська держава – це запорука
нашої незалежності та динамічного розвитку,
це спільна справа всього Українського народу.  
З нами Бог і Україна!
Слава Україні!
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РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно
заходів фінансового контролю
У цьому Роз’ясненні вживаються такі скорочення:
декларація – декларація особи, уповноваженої на вико
нання функцій держави або місцевого самоврядування, перед
бачена Законом України «Про запобігання корупції»;
Закон – Закон України «Про запобігання корупції»;
МЗП – мінімальна заробітна плата;
Національне агентство – Національне агентство з питань
запобігання корупції;
Реєстр – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповно
важених на виконання функцій держави або місцевого самовря
дування.

ЗАГАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Які існують типи декларацій, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють?
Законом передбачено чотири типи декларацій суб’єкта
декларування:
1) щорічна декларація, яка подається у період з 00 годин 00
хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступ
ного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік
(період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в
якому подається декларація, та містить інформацію станом на
31 грудня звітного року;
2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або міс
цевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого
припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося
з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше два
дцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався
чи повинен був дізнатися про таке припинення.
Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяль
ність, пов’язану з виконанням функцій держави або місце
вого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений
деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом деклару
вання, та містить інформацію станом на останній день такого
періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню
подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розу
міються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до
Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
3) декларація суб’єкта декларування, який припинив
діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або міс
цевого самоврядування, що подається до 00 годин 00 хвилин
01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було при
пинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік
(період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в
якому подається декларація, та містить інформацію станом на
31 грудня звітного року;
4) декларація суб’єкта декларування, який є особою, що
претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті
«а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, що подається до

призначення або обрання особи на посаду. Така декларація
охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно),
що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття
посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законо
давством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного
року.
Законодавством можуть передбачатися особливості щодо
процедури відбору кандидатів на зайняття вакантних посад
суб’єктів декларування. Наприклад, Закон України «Про дер
жавну службу» передбачає подання двох декларацій в про
цесі такого відбору: перша декларація подається особою, яка
бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади
державної служби, разом з іншими документами для участі
в конкурсі; друга декларація подається зазначеною особою,
якщо вона перемогла в конкурсі, перед її призначенням на
посаду (стаття 25 Закону України «Про державну службу»).
В обох випадках декларація подається за минулий рік. Але
період, який охоплюється відповідними деклараціями, зале
жить від часу їх подання: наприклад, якщо документи для
участі в конкурсі були подані у грудні 2016 року, то перша
декларація повинна охоплювати попередній 2015 рік; при
цьому, якщо рішення про перемогу в конкурсі було ухвалено
вже в 2017 році (наприклад, у січні), то друга декларація
повинна охоплювати попередній 2016 рік.
Окремо слід звернути увагу на етапність початку роботи
системи декларування у 2016-2017 роках, яка визначена
рішенням Національного агентства від 10.06.2016№ 2 «Про
початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце
вого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.07.2016 за № 958/29088.
Так, згідно із зазначеним рішенням Національного агент
ства, система подання та оприлюднення відповідно до Закону
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій дер
жави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу
в два етапи:
1) перший етап — з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016
року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб’єктів
декларування:
(абзац десятий із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 06.09.2016 року № 18)
– щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом
на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону
відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені
у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних
днів з дати, визначеної у цьому абзаці;
(абзац одинадцятий із змінами, внесеними рішенням
Національного агентства від 06.09.2016 року № 18)
– декларації, передбачені абзацом першим частини другої
статті 45 Закону (декларації осіб, які припиняють діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого само
врядування), службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи піз
ніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на
день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону
відповідальне та особливо відповідальне становище;
(абзац дванадцятий із змінами, внесеними рішенням
Національного агентства від 06.09.2016 року № 18)
2) другий етап — з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року
для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідом
лень), передбачених Законом.
Подання декларацій на першому та другому етапі здійсню
ється згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм
на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції з використанням програмних засобів
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Водночасно 01 січня 2017 року усі суб’єкти, які не пода
ють декларації на першому етапі декларування, продовжують
подавати декларації за формою та в порядку, встановленими
Законом України «Про засади запобігання і протидії коруп
ції».
Слід також звернути увагу на те, що зазначена етапність
початку роботи системи декларування не стосується осіб,
зазначених у статті 52-1 Закону (особи, зазначені у пункті 1,
підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, які
належать до кадрового складу розвідувальних органів Укра
їни та/або займають посади, перебування на яких становить
державну таємницю, зокрема, у військових формуваннях та
державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову,
контрозвідувальну, розвідувальну діяльність, а також особи,

які претендують на зайняття таких посад). Такі особи розпо
чнуть подавати декларації згідно із Законом України «Про
запобігання корупції» після затвердження Національним
агентством відповідного порядку та набрання ним чинності.
(доповнено новим абзацом згідно із змінами, внесеними
рішенням Національного агентства від 30.09.2016 року
№ 57)
2. Чи слід подавати щорічну декларацію та декларацію перед припиненням діяльності, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, якщо суб’єкт декларування звільняється до
1 квітня?
Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином
припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій дер
жави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної
декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року),
то йому рекомендується подавати щорічну декларацію за попе
редній рік (2016 рік) та окрему декларацію з 1 січня 2017 року
до 14 січня 2017 року включно, тобто період, який не був охо
плений раніше поданими деклараціями. Це зумовлено тим, що
за різний звітний період (наприклад, 2016 та 2017 роки) засто
совуються різні розміри МЗП.
(запитання 2 в редакції рішення Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)
3. Хто вважається «посадовими і службовими особами» відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини
першої статті 3 та «посадовими особами» відповідно
до підпункту «а» пункту 2 частини першої цієї статті
Закону?
У цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія
Закону (відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини пер
шої статті 3 Закону), під «посадовими та службовими особами
інших державних органів» слід розуміти працівників держав
них органів, які здійснюють функції представників влади або
обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
Під «посадовими особами юридичних осіб публічного
права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої
статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб
публічного права, які наділені посадовими повноваженнями
здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративногосподарські функції.
Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) від
повідного працівника.
Так, адміністративно-господарські функції (обов’язки)
– це обов’язки з управління або розпорядження державним,
комунальним майном (установлення порядку його зберігання,
переробки, реалізації забезпечення контролю за цими опе
раціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі
є у начальників планово-господарських, постачальницьких,
фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магази
нами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів
підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це
обов’язки щодо здійснення керівництва галуззю промисло
вості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою
діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах
чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції
виконують, зокрема, керівники міністерств, інших централь
них органів виконавчої влади, державних, комунальних під
приємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники
структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відді
лами, лабораторіями, кафедрами), їхні заступники, особи,
які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири
тощо).
Слід зазначити, що працівники підприємств, установ,
організацій, які виконують професійні (лікар, вчитель тощо),
виробничі (водій, швачка тощо) або технічні (друкарка, охорон
ник, оператор котельні тощо) функції, визнаються посадовими
особами лише за умови, що разом із цими функціями, вони
виконують організаційно-розпорядчі або адміністративногосподарські обов’язки.
Працівники патронатних служб, інші працівники держав
них органів, які виконують функції з обслуговування, можуть
відноситися до посадових та службових осіб відповідно до під
пункту «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону за умови
відповідності зазначеним вище характеристикам.
При цьому, у цілях визначення суб’єктів декларування,
згідно із Законом, слід застосовувати вужче тлумачення і
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вважати службовими, посадовими особами – суб’єктами
декларування лише тих працівників, на яких покладено від
повідні обов’язки на постійній основі. Наприклад, наявність у
посадовій інструкції працівника (спеціаліста, головного спеці
аліста тощо) положення про те, що він може виконувати певні
додаткові організаційно-розпорядчі або адміністративногосподарські обов’язки на час відсутності керівника структур
ного підрозділу не є достатнім для того, щоб вважати такого
працівника посадовою чи службовою особою, яка є суб’єктом
декларування відповідно до Закону. Цей висновок не зміню
ється навіть в разі фактичного виконання таких обов’язків
упродовж звітного періоду. Тобто в разі тимчасового виконання
працівником організаційно-розпорядчих або адміністративногосподарських обов’язків на час відсутності керівника підроз
ділу у звітному періоді у нього не виникає обов’язок подати
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій дер
жави або місцевого самоврядування, за цей період.
(запитання 3 в редакції рішення Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)
4. Хто належить до службових осіб, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище?
Перелік службових осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище, визначений у примітці до
статті 50 Закону, відповідно до якого під службовими особами,
які займають відповідальне та особливо відповідальне стано
вище, в цій статті розуміються:
Президент України, Прем’єр-міністр України, член Кабі
нету Міністрів України, перший заступник або заступник
міністра, член Національної ради України з питань телеба
чення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Антимонопольного комітету України, Голова Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, Голова
Фонду державного майна України, його перший заступник
або заступник, член Центральної виборчої комісії, народний
депутат України, Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини, Директор Національного антикорупційного
бюро України, Генеральний прокурор України, його перший
заступник та заступник, Голова Національного банку Укра
їни, його перший заступник та заступник, член Ради Націо
нального банку України, Секретар Ради національної безпеки
і оборони України, його перший заступник та заступник,
Постійний Представник Президента України в Автономній
Республіці Крим, його перший заступник та заступник, рад
ник або помічник Президента України, Голови Верховної
Ради України, Прем’єр-міністра України, особи, посади яких
належать до посад державної служби категорії «А» або «Б»,
та особи, посади яких частиною першою статті 14 Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
віднесені до першої-третьої категорій, а також судді, проку
рори і слідчі, керівники, заступники керівників державних
органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію
України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів,
керівники, заступники керівників державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поши
рюється на територію однієї або кількох областей, Автоном
ної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, керівники
державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного
або кількох районів, міста республіканського в Автономній
Республіці Крим або обласного значення, району в місті,
міста районного значення, військові посадові особи вищого
офіцерського складу.
Інформація щодо того, чи належить суб’єкт декларування
до службових осіб, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, зазначається станом на останній
день звітного періоду (станом на 31 грудня для щорічних
декларацій). Це правило не поширюється на осіб, які займа
ють відповідальне та особливо відповідальне становище ста
ном на день початку роботи системи подання та оприлюд
нення декларацій в 2016 році, – такі суб’єкти декларування
зазначають своє місце роботи, посаду, належність до осіб, які
займають відповідальне та особливо відповідальне стано
вище, станом на день початку роботи системи в 2016 році. Це
випливає з абзацу третього пункту другого Розділу XIII «При
кінцеві положення» Закону.
5. Які посади належать до посад з високим рівнем
корупційних ризиків?
Відповідно до частини першої статті 50 Закону, перелік
суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з висо
ким рівнем корупційних ризиків, затверджується Національ
ним агентством.
На сьогодні згідно з рішенням Національного агентства від
17.06.2016№ 2 «Про затвердження переліку посад з високим
та підвищеним рівнем корупційних ризиків», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117, до
таких посад віднесено:
– посада Глави Адміністрації Президента України та
посади його заступників;
– посади керівників та заступників керівників структурних
підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів цен
трального апарату Національного банку України;
– посади керівників та заступників керівників самостійних
структурних підрозділів територіальних управлінь Державної
судової адміністрації України;
– посади керівників державних підприємств, установ,
організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми

власності та їх заступників, призначення яких здійснюється
державними органами;
– посади державної служби, визначені структурою держав
них органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію
України, у разі недоцільності утворення структурних підрозді
лів;
– посади в органах місцевого самоврядування:
перших заступників, заступників міських (міст обласного,
республіканського в Автономній Республіці Крим, районного
значення) голів, заступників сільських, селищних голів;
заступників голів районних, районних в містах рад;
секретарів міських (міст обласного, республіканського в
Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських,
селищних рад;
керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст –
обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, рес
публіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;
голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київ
ської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працю
ють у раді на постійній основі).
При цьому звертаємо увагу, що наведений перелік може
змінюватися Національним агентством залежно від результа
тів моніторингу стану корупції. Відтак, для з’ясування актуаль
ного переліку слід звертатися до офіційного сайту Національ
ного агентства.
6. Як заповнювати декларацію, якщо член сім’ї відмовляє у наданні необхідної для декларування інформації суб’єкту декларування?
Якщо член сім’ї суб’єкта декларування відмовив йому у
наданні всієї або частини інформації, що повинна бути відобра
жена в декларації, і при цьому самому суб’єкту декларування ця
інформація не відома, він обирає у відповідних полях електрон
ної форми декларації помітку «Член сім’ї не надав інформації».
Якщо член сім’ї відмовився надати таку інформацію, але ця
інформація відома суб’єкту декларування або може бути ним
отримана з офіційних джерел (наприклад, правовстановлюючі
документи, відповідні державні реєстри), то суб’єкт декларування
повинен відобразити у декларації всю відому йому інформацію.
Якщо члену сім’ї відповідна інформація не відома і вона
не може бути ним отримана із офіційних джерел (наприклад,
правовстановлюючі документи, відповідні державні реєстри),
то у відповідних полях електронної форми декларації слід
обрати помітку «Не відомо» (якщо така помітка доступна у
відповідному полі згідно з Технічними вимогами до полів
форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, що затверджуються
Національним агентством).
7. Як відображати в декларації інформацію щодо
об’єктів, які перебувають у спільній власності?
У випадку спільної сумісної власності, яка не передба
чає виділення часток: у розділах декларації, де зазначається
спільна власність на майно, при додаванні нового об’єкта в
полі «Тип права» слід обрати варіант «Спільна власність», а
в полі «Частка власності» слід обрати помітку «Не застосо
вується». Як і в інших полях, ця можливість обрання тієї чи
іншої помітки (кнопки) з’являється після натискання на від
повідному полі.
У випадку ж спільної часткової власності, після вибору
типу права «Спільна власність» необхідно вказати частку влас
ності кожного із співвласників у відповідному полі.
8. Чи потрібно повторно зазначати дані про себе як
співвласника майна при заповненні розділу декларації щодо членів своєї сім’ї, якщо вже навів свої та їхні
дані як співвласників при заповненні розділу декларації щодо себе?
Якщо об’єкт декларування (нерухоме майно, транспортний
засіб тощо) перебуває у спільній власності суб’єкта деклару
вання та членів його сім’ї, то такий об’єкт зазначається у відпо
відному розділі форми декларації лише один раз. Тобто, якщо
новий об’єкт був доданий у формі декларації як такий, що сто
сується суб’єкта декларування, і при цьому було зазначено, що
член сім’ї є співвласником цього об’єкта, то цей об’єкт не слід
повторно відображати як об’єкт, що стосується члена сім’ї.

Аналогічно слід заповнювати декларацію у випадку, коли
йдеться про майно члена сім’ї, співвласником якого є інший
(крім суб’єкта декларування) член сім’ї, тобто не дублюючи
відомості про таке майно при заповненні інформації щодо
інших членів сім’ї.
Це правило не застосовується, якщо член сім’ї має стосовно
об’єкта декларування права інші, ніж власність (наприклад,
право користування).
Приклади:
1. Якщо квартира належить суб’єкту декларування та члену
його сім’ї з часткою співвласності кожного у 50%, то об’єкт
додається в декларацію один раз як об’єкт нерухомості, що
стосується суб’єкта декларування, із зазначенням відповідних
часток співвласності, і не додається як об’єкт, що стосується
члена сім’ї – співвласника.
2. Суб’єкт декларування є власником 1/10 об’єкта комер
ційної нерухомості (наприклад, офісу), решта (9/10) належить
третій особі (фізичній або юридичній), яка не є членом сім’ї
цього суб’єкта декларування. При цьому одна із зазначених
часток (1/10 або 9/10) була передана в користування члену сім’ї
суб’єкта декларування. У цьому випадку інформація про такий
об’єкт нерухомості повинна бути зазначена в декларації двічі:
вперше, як об’єкт нерухомості, що стосується суб’єкта декла
рування (із зазначенням його частки та даних про співвлас
ника і його частку власності); вдруге, як об’єкт нерухомості, що
стосується члена сім’ї суб’єкта декларування (із зазначенням
того, що об’єкт перебуває на праві користування у члена сім’ї, і
вказанням даних про третю особу – власника майна, яке було
передано в користування).
9. Якщо співвласник майна (крім члена сім’ї) відмовляється надати інформацію, необхідну для заповнення декларації, яким чином відобразити це в
декларації?
Якщо третя особа (наприклад, співвласник об’єкта декла
рування, який не є членом сім’ї суб’єкта декларування) від
мовила суб’єкту декларування або члену його сім’ї у наданні
інформації, що повинна бути відображена в декларації, то
суб’єкт декларування відображає у декларації ту інформацію,
яка йому відома, а щодо решти обирає у відповідних полях
електронної форми декларації помітку «Не відомо».
10. Якщо майно перебуває у співвласності, що
мається на увазі під вартістю майна – вартість всього
об’єкта чи частки суб’єкта декларування (члена сім’ї) у
спільній власності на майно?
Якщо об’єкт перебуває у спільній сумісній (тобто без поділу
на частки) власності суб’єкта декларування та/або членів його
сім’ї, то зазначається вартість всього об’єкта декларування.
Якщо об’єкт перебуває у спільній частковій власності суб’єкта
декларування та/або членів його сім’ї, то зазначається сумарна
вартість відповідних часток у власності на об’єкт, які належать
суб’єкту декларування та/або члену його сім’ї, якщо останній
надав таку інформацію або якщо вона відома суб’єкту деклару
вання. Наприклад, якщо частка 1/4 об’єкта нерухомості нале
жить суб’єкту декларування, 1/2 об’єкта належить члену сім’ї
суб’єкта декларування, а решта (1/4) належить третій особі
(яка не є суб’єктом декларування або членом його сім’ї), то в
декларації зазначається вартість частки 3/4 в об’єкті деклару
вання, що належить суб’єкту декларування та члену його сім’ї.
11. Чи слід декларувати майно, якщо суб’єкт декларування користувався ним упродовж року, але станом
на 31 грудня вже не користується?
Більшість об’єктів декларування (а саме: нерухомість,
об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно,
транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, юри
дичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контроле
ром) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї, немате
ріальні активи, грошові активи, фінансові зобов’язання,
членство в громадських об’єднаннях або входження до їхніх
органів) декларується відповідно до їх наявності станом на
останній день звітного періоду. Наприклад, при поданні щоріч
ної декларації, якщо зазначені об’єкти станом на 31 грудня
попереднього року не перебувають у володінні, користуванні
або власності (для різних об’єктів передбачено різні права –
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див. відповідні розділи декларації) суб’єкта декларування або
членів його сім’ї, то вони не повинні відображатися в декла
рації, навіть якщо вони перебували на такому праві упродовж
певного часу у звітному періоді.
Водночас щодо деяких об’єктів Закон передбачає їх декла
рування незалежно від наявності станом на останній день звіт
ного періоду. Це стосується доходів, у тому числі подарунків,
які були отримані (нараховані) у звітному періоді, видатків та
правочинів, вчинених у звітному періоді, посади чи роботи, що
виконувалися за сумісництвом. Наприклад, Закон зобов’язує
декларувати видатки та всі 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. Такі відомості зазначаються у разі, якщо роз
мір відповідного видатку (вартість предмета правочину)
перевищував 50 МЗП, встановлених на 1 січня звітного року.
Зазначені видатки та правочини відображаються незалежно
від того, чи залишається предмет, який був придбаний (набу
тий) внаслідок відповідного видатку чи правочину, у суб’єкта
декларування станом на кінець звітного періоду.
12. Що розуміється під іншими правами користування?
Закон передбачає обов’язок зазначати в декларації окремі
об’єкти, які належать суб’єкту декларування або члену його
сім’ї на праві користування. Такими правами користування
можуть бути: оренда, сервітути, право користування земель
ною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис),
право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання,
застава, користування на підставі довіреності, у тому числі
генеральної довіреності, інші права, передбачені законом.
Визначення зазначених категорій наведено у Цивільному
кодексі України.
13. Якими є правила зазначення вартості об’єктів
декларування в декларації?
За загальним правилом інформація про вартість відповід
ного майна повинна вказуватись на дату набуття права влас
ності на нього (як зазначено в документі, на підставі якого було
набуто право власності) у грошовій одиниці України або на дату
набуття майна у володіння чи користування, якщо не йдеться
про власність. При цьому вартість об’єктів декларування, що
перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта деклару
вання або члена його сім’ї, зазначається у випадку, якщо вона
відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою
внаслідок вчинення відповідного правочину.
Правила відображення в декларації вартості майна мають
особливості залежно від типу майна:
– для об’єктів нерухомості зазначається як вартість на дату
набуття об’єкта у власність, володіння або користування, так
і вартість відповідно до останньої проведеної оцінки. Якщо
вартість на дату набуття об’єкта на певному праві не відома
суб’єкту декларування і вона не може бути визначена на під
ставі правовстановлюючих документів, при заповненні відпо
відного поля декларації про вартість майна слід обрати помітку
«Не відомо». Те саме стосується поля декларації про вартість
майна за останньою грошовою оцінкою – якщо така оцінка не
проводилась чи її результати невідомі суб’єкту декларування,
при заповненні відповідного поля слід обрати помітку «Не
відомо»;
– вартість цінного рухомого майна відображається станом
на дату його набуття у власність, володіння або користування;
– вартість транспортних засобів відображається станом на
дату його набуття у власність, володіння або користування;
– вартість цінних паперів відображається відповідно до їх
номінальної вартості;
– вартість корпоративних прав відображається у грошо
вому вираженні станом на дату їх набуття або – якщо прово
дилася грошова оцінка таких прав і результати оцінки відомі
суб’єкту декларування – відповідно до результатів такої оцінки;
– вартість подарунків у формі, іншій ніж грошова, відобра
жається станом на дату їх отримання суб’єктом декларування
або членом його сім’ї;
– вартість нематеріальних активів відображається станом
на дату виникнення права власності на такий актив.
14. Що означає в декларації тип права «Власником є третя особа, але суб’єкт декларування або член
його сім’ї 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»?
Згідно з частиною третьою статті 46 Закону, у декларації
необхідно зазначати об’єкти декларування, передбачені пунк
тами 2-8 частини першої цієї статті, «бенефіціарним власни
ком» яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї. Таким
чином, законодавець намагався охопити майно, яке фор
мально не належить суб’єкту декларування (члену його сім’ї),
але фактично ним контролюється. При цьому вимога деклару
вати такі об’єкти поширюється лише на декларації службових
осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище, а також суб’єктів декларування, які займають
посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, від
повідно до статті 50 Закону.
Відповідно до частини третьої статті 46 Закону, йдеться
про об’єкти права власності третьої особи, яким властива при
наймні одна з таких характеристик:
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1) суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має
право на отримання доходу від такого об’єкта;
2) суб’єкт декларування або член його сім’ї може прямо
чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних
осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здій
сненню права розпорядження ним.
15. Як розрахувати поріг декларування для окремих об’єктів декларування?
Відповідно до статті 46 Закону, окремі об’єкти деклару
вання зазначаються в декларації, лише якщо їхня вартість
(розмір) перевищує суму, що становить еквівалент певної
кількості мінімальних заробітних плат у місячному розмірі.
Наприклад, цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)
зазначається, якщо його вартість перевищує 100 МЗП; грошові
активи зазначаються, якщо їхня сукупна вартість перевищує
50 МЗП; видатки зазначаються, якщо розмір видатку переви
щує 50 МЗП.
При цьому розмір мінімальної заробітної плати визнача
ється станом на 1 січня звітного року. У цілях вирахування роз
міру МЗП, під звітним роком розуміється рік, який охоплений
декларацією. Наприклад, для щорічної декларації, що пода
ється в 2016 році, застосовується розмір МЗП станом на 1 січня
2015 року (1218 грн.); для щорічної декларації, що подається в
2017 році, – станом на 1 січня 2016 року (1378 грн.).
(запитання 15 в редакції рішення Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)
16. Чи можна подати виправлену декларацію або
іншим чином виправити інформацію, зазначену в
декларації?
Згідно з частиною четвертою статті 45 Закону, суб’єкт
декларування має право подати, за власною ініціативою,
виправлену версію своєї декларації упродовж семи кален
дарних днів після дня подання відповідної декларації. Для
цього немає необхідності звертатися до Національного
агентства. Наприклад, якщо декларація була подана 31
березня (у будь-який час доби), то в суб’єкта декларування
є можливість подати виправлену декларацію до кінця дня 7
квітня (тобто до 00 годин 00 хвилин 8 квітня). Для цього
слід натиснути на кнопку «Подати виправлену декларацію»,
яка є видимою упродовж зазначеного строку у персональ
ному електронному кабінеті суб’єкта декларування біля від
повідної декларації. При цьому суб’єкт декларування має
право подати виправлену декларацію упродовж цього тер
міну лише один раз.
Якщо після спливання 7-денного строку або якщо виправ
лена декларація вже була подана упродовж зазначеного
строку суб’єкт декларування виявить неповні чи неправильні
відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декла
рації), він повідомляє про це Національне агентство через
персональний електронний кабінет та подає виправлену
декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Націо
нального агентства. При цьому уповноважена особа визначає
строк, який надається для подання такої виправленої декла
рації.
Крім того, у разі притягнення суб’єкта декларування до
відповідальності за неподання, несвоєчасне подання деклара
ції або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт
декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію або
виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк,
визначений уповноваженою особою Національного агентства.
При цьому суб’єкт декларування повинен подати виправлену
декларацію у разі виявлення у ній недостовірних відомостей,
навіть якщо його не було притягнено до відповідальності за
подання таких відомостей.
17. Яким є порядок перевірки факту подання та
своєчасності подання декларації?
Згідно із статтею 49 Закону, державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи місцевого самовряду
вання, а також юридичні особи публічного права зобов’язані
перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них
працюють (працювали), відповідно до цього Закону деклара
цій та повідомляти Національне агентство про випадки непо
дання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визна
ченому ним порядку. Порядок здійснення такого контролю
та порядок інформування Національного агентства про вияв
лені факти неподання або несвоєчасного подання декларацій
визначається Національним агентством.
Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт
декларування не подав декларацію, Національне агентство
письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання
декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти
днів з дня отримання такого повідомлення подати деклара
цію в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього
Закону.
Одночасно Національне агентство письмово повідомляє
про факт неподання декларації керівнику державного органу,
органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого
самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного
права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та
спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії коруп
ції.
Слід пам’ятати, що за несвоєчасне подання без поважних
причин декларації передбачено адміністративну відповідаль
ність відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміні
стративні правопорушення, а за умисне неподання декларації
– кримінальну відповідальність згідно із статтею 3661 Кримі
нального кодексу України.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СУБ’ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
ТА ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМ’Ї
18. Станом на яку дату зазначається інформація
про місце роботи та посаду суб’єкта декларування, а
також те, чи належить суб’єкт декларування до осіб,
які займають відповідальне та особливо відповідальне
становище відповідно до статті 50 Закону, а також чи
належить його посада до посад, пов’язаних з високим
рівнем корупційних ризиків?
За загальним правилом, інформація у декларації зазнача
ється станом на останній день звітного періоду. Це стосується
також відомостей про місце роботи та посаду суб’єкта деклару
вання, а також те, чи належить суб’єкт декларування до осіб,
які займають відповідальне та особливо відповідальне стано
вище відповідно до статті 50 Закону, або чи належить його
посада до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних
ризиків.
Це правило не поширюється на осіб, які займають відпо
відальне та особливо відповідальне становище станом на день
початку роботи системи подання та оприлюднення деклара
цій в 2016 році, – такі суб’єкти декларування зазначають своє
місце роботи, посаду, належність до осіб, які займають відпові
дальне та особливо відповідальне становище, а також до посад,
пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, станом на
день початку роботи системи в 2016 році. Це випливає з абзацу
третього пункту другого Розділу XIII «Прикінцеві положення»
Закону.
19. Хто належить до членів сім’ї суб’єкта декларування?
Відповідно до статті 1 Закону, членами сім’ї суб’єкта декла
рування вважаються:
1) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування
(чоловік/дружина), незалежно від їх спільного проживання.
Це означає, що членом сім’ї суб’єкта декларування є його
чоловік/дружина, якщо шлюб між ними офіційно не розірвано
(навіть якщо особи спільно не проживають, не пов’язані спіль
ним побутом тощо);
2) у випадку наявності сукупності таких ознак як спільне
проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність вза
ємних прав та обов’язків (крім осіб, взаємні права та обов’язки
яких не мають характеру сімейних) із суб’єктом декларування,
членами його сім’ї є також його:
діти, у тому числі повнолітні;
батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням;
будь-які інші особи, у тому числі особи, які спільно про
живають із суб’єктом декларування, але не перебувають з ним
у шлюбі.
Усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних ознак
для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта
декларування (наприклад, особи, які за відсутності вказаних
ознак спільно орендують (користуються) житлом, проживаючи
в одній квартирі, кімнаті у гуртожитку, готелі тощо).
Слід також звернути увагу на те, що в декларацію вклю
чається інформація про членів сім’ї станом на останній
день звітного періоду. Наприклад, якщо упродовж звітного
періоду – незалежно від тривалості – особа спільно прожи
вала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним
побутом і мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне
проживання було припинено станом на останній день звіт
ного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації),
то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й
інформація про неї в декларації не відображається.
20. Як визначати спільне проживання суб’єкта
декларування з іншою особою за відсутності офіційно
зареєстрованого шлюбу, якщо цей факт може бути
встановлено лише за рішенням суду?
Закон не передбачає обов’язку суб’єкта декларування звер
татися до суду для встановлення факту спільного проживання.
Водночас, зважаючи на зміст абзацу п’ятнадцятого частини
першої статті 1 Закону, для цілей декларування для того, щоб
особа вважалася членом сім’ї суб’єкта декларування, вона
повинна проживати спільно із суб’єктом декларування ста
ном на останній день звітного періоду (незалежно від трива
лості такого проживання), а також одночасно бути пов’язаною
спільним побутом та взаємними правами і обов’язками із
суб’єктом декларування. Це не стосується дружини/чоловіка
суб’єкта декларування, які є членами сім’ї незалежно від наяв
ності зазначених ознак, а також осіб, які спільно проживають,
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пов’язані спільним побутом, але взаємні права і обов’язки яких
не мають характеру сімейних (наприклад, у випадку спільної
оренди квартири, кімнати в гуртожитку тощо).
21. У декларації необхідно зазначити «місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку
суб’єкту декларування Національним агентством
може бути надіслано кореспонденцію». Чи можна вказати абонентську скриньку поштового відділення як
адресу для надсилання кореспонденції?
Суб’єкт декларування може вказати абонентську поштову
скриньку як поштову адресу, на яку Національним агентством
може бути надіслано йому кореспонденцію.
Зважаючи на пункт 2, пункти 43 та 93 Правил надання
послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 05.03.2009 № 270, поштовою адресою є
адреса відправника та адресата, яка зазначена на поштовому
відправленні, бланку поштового переказу у спеціально при
значеному для цього місці. При цьому, з використанням або
нентської поштової скриньки доставляються: прості поштові
відправлення; повідомлення про надходження поштових від
правлень, які підлягають видачі в об’єкті поштового зв’язку,
поштових переказів; повторні повідомлення про надходження
рекомендованих поштових відправлень; періодичні друковані
видання.
Одночасно звертаємо увагу, що для обрання такого спо
собу отримання кореспонденції в електронній формі деклара
ції слід:
1) у відповідному полі вказати індекс відділення зв’язку, у
якому відкрито абонентську скриньку;
2) зазначити відповідний населений пункт;
3) у полі «Вулиця» обрати помітку «Не застосовується»;
4) у полі «Номер корпусу» зазначити номер абонентської
скриньки у форматі «а/с №»;
5) в інших полях блоку «Місце фактичного проживання
або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань
запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб’єкту
декларування» обрати помітку «Не застосовується».

25. Чи потрібно декларувати участь в ОСББ і спільну
власність членів ОСББ на об’єкти нерухомості із зазначенням даних про співвласників?
Суб’єкт декларування не зобов’язаний декларувати член
ство в об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку
(ОСББ), оскільки діяльність таких об’єднань не належить до
сфери дії Закону України «Про громадські об’єднання» і регу
люється спеціальним Законом України «Про об’єднання спів
власників багатоквартирного будинку» (див. також роз’яснення
в розділі щодо членства в громадських об’єднаннях). Крім
того, оскільки уся власність ОСББ є спільною власністю спів
власників багатоквартирного будинку і не виділяється в натурі
щодо кожного з членів ОСББ, такі об’єкти спільної власності
(наприклад, теплопункти, ліфти, сходи тощо) також не зазна
чаються в декларації.
26. Станом на яку дату у декларації зазначаються
відомості про об’єкти нерухомості – на 31 грудня звітного року чи дату заповнення декларації? Як бути у
разі, коли в період з 31 грудня звітного року до моменту
заповнення декларації мало місце відчуження нерухомого майна?
Відповідно до вимог Закону суб’єкт декларування повинен
задекларувати усі об’єкти нерухомості незалежно від їх вартості,
що належать йому на праві власності, знаходяться у нього на
праві оренди чи іншого права користування станом на остан
ній день звітного періоду (31 грудня звітного року для щоріч
ної декларації). При цьому дата набуття вказується відповідно
до документів, на підставі яких було набуто право на відповідне
майно. Якщо об’єкт нерухомості був відчужений після кінця
звітного періоду, до чи після подання декларації, то інформацію
про це слід буде відобразити у наступній декларації, яка охопить
відповідний період (див. також вище роз’яснення щодо звітного
періоду для різних типів декларацій).
26-1. Яким чином відобразити в декларації садибу,
тобто житловий будинок з прилеглими господарськими
будівлями, садом (городом)?

Прикордонник
України 11

9 частини 1 статті 46 Закону (при цьому, якщо розмір фінан
сового зобов’язання не перевищує 50 МЗП, встановлених на
1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір
такого фінансового зобов’язання).
(абзац другий запитання 27 доповнено новим реченням
згідно із рішенням Національного агентства від 30.09.2016
року № 57)
ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА
28. Яким чином у щорічній декларації, наприклад,
за 2015 рік відображати нерухомість, якщо вона будувалась за кошти, витрачені в попередні роки і на початку
2015 (незавершене будівництво), а в середині 2015 року
була прийнята в експлуатацію та зареєстрована? Яким
чином визначати вартість такої нерухомості?
Відповідно до вимог Закону усі об’єкти нерухомості, набуті
у власність станом на 31 грудня звітного року, повинні бути
зазначені у відповідній щорічній декларації. Таким чином,
якщо будівництво об’єкта нерухомості завершилося у звітному
періоді, на об’єкт оформлені документи про право власності і він
прийнятий в експлуатацію, такий об’єкт повинен бути задекла
рований у розділі декларації «Об’єкти нерухомості». При цьому
вартість такого об’єкта визначається на підставі правовстанов
люючих документів (наприклад, договір купівлі-продажу, іпо
теки тощо) або останньої проведеної оцінки, якщо така оцінка
проводилась (див. роз’яснення до відповідного розділу). Якщо
правовстановлюючі документи не містять відомостей щодо вар
тості об’єкта або його оцінка не проводилась чи її результати не
відомі суб’єкту декларування (члену його сім’ї) при заповненні
відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати
помітку «Не відомо».
При цьому слід пам’ятати, що відповідно до пункту 21 час
тини першої статті 46 Закону у розділі «Об’єкти незавершеного
будівництва» у декларації зазначаються: об’єкти незаверше
ного будівництва; об’єкти, не прийняті в експлуатацію; об’єкти,
право власності на які не зареєстроване в установленому зако
ном порядку. Відповідно, в цьому розділі декларації не зазна
чаються об’єкти, які мають одночасно всі такі характеристики:
будівництво об’єкта завершено, він прийнятий в експлуатацію
і право власності на нього зареєстровано в установленому зако
ном порядку.
29. Яким чином оцінити об’єкт незавершеного
будівництва і як визначити дату його набуття у власність, володіння чи користування?
Відповідно до вимог Закону, інформація про вартість
об’єкта незавершеного будівництва та дату його набуття у влас
ність (володіння чи користування) в декларації не зазначається.
Зазначається лише інформація про:
– вид об’єкта (житловий будинок, офіс, гараж тощо);
– загальну площу об’єкта (якщо відома);
– реєстраційний номер (якщо відомий і якщо застосову
ється);
– місцезнаходження об’єкта;
– зв’язок із суб’єктом декларування або членом його сім’ї;
– власника або користувача земельної ділянки, на якій здій
снюється (здійснювалося) будівництво об’єкта.

ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
22. Яким чином заповнити поле для вводу дати
набуття прав на об’єкт нерухомості, якщо суб’єкт
декларування не пам’ятає точну дату набуття таких
прав?
Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї не пам’ятає
точну дату набуття прав на майно і при цьому правовстановлю
ючі документи відсутні, а встановити цю дату з інших офіцій
них джерел неможливо, суб’єкт декларування може зазначити
в якості такої дати перше число відповідного місяця або 1 січня
відповідного року.
23. Якщо відсутні правовстановлюючі документи
та дані про вартість майна на дату набуття його у власність, чи потрібно суб’єкту декларування за власний
кошт проводити оцінку майна?
Закон не вимагає від суб’єкта декларування проводити
оцінку майна з метою заповнення декларації. У випадку, коли
правовстановлюючі документи відсутні, а оцінка майна не
проводилась чи її результати невідомі суб’єкту декларування,
при заповненні відповідного поля декларації про вартість
майна слід позначати «Не відомо» (обрати відповідну помітку
у зазначеному полі).
24. Як у декларації вказувати вартість об’єкта нерухомості у грошовій одиниці України, якщо у документах вказана вартість у радянських або українських карбованцях, купонах?
Якщо із правовстановлюючих документів встановити вар
тість майна у грошовій одиниці України – гривні неможливо
(зокрема, якщо вартість вказана в радянських або українських
карбованцях, купонах), а оцінка такого майна не проводилась
чи її результати невідомі суб’єкту декларування, при заповненні
відповідного поля декларації про вартість майна слід позначити
«Не відомо» (обрати відповідну помітку у зазначеному полі).
(запитання 24 в редакції рішення Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)

У розділі «Об’єкти нерухомості» у полі «Вид об’єкта» слід
обрати варіант «Інше» і навести відповідний опис об’єкта. Вод
ночас, якщо складові такої садиби зареєстровані в якості окремих
об’єктів нерухомості, їх слід відобразити в декларації окремо.
(доповнено новим запитанням згідно із рішенням Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)
27. Яким чином відобразити в декларації ситуацію,
коли суб’єкт декларування орендує (використовує) кімнату у будинку відпочинку чи готелі? При цьому вартість такої кімнати не визначена або не відома суб’єкту
декларування.
Відповідно до частини п’ятої статті 46 Закону, вартість
об’єкта нерухомості, що перебуває у користуванні суб’єкта
декларування або членів його сім’ї, зазначається у випадку,
якщо вона відома суб’єкту декларування (члену його сім’ї) або
повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповід
ного правочину. Вартість об’єкта повинна була стати відомою
суб’єкту декларування (члену його сім’ї), якщо, наприклад, вона
зазначена в договорі оренди відповідного майна.
При цьому слід пам’ятати, що йдеться саме про вартість
об’єкта, а не вартість користування ним. Видатки, пов’язані
з користуванням об’єктом декларування (наприклад, плата
за оренду кімнати в будинку відпочинку чи готелі), повинні
бути відображені у розділі декларації «Видатки та право
чини», якщо відповідний видаток перевищує 50 МЗП, вста
новлених на 1 січня звітного року. Водночас, якщо у звітному
періоді суб’єкт декларування уклав правочин про користу
вання об’єктом нерухомості (наприклад, договір користу
вання готельним номером був укладений до 31 грудня звіт
ного року), але кошти за таке користування були фактично
сплачені після завершення звітного періоду (наприклад,
у січні року, наступного за звітним роком), то такий право
чин про користування об’єктом нерухомості повинен бути
відображений у розділі декларації «Видатки та правочини»
в якості іншого правочину (за умови, якщо вартість пред
мету правочину перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня
звітного року), а також у розділі «Фінансові зобов’язання» із
зазначенням відповідних відомостей, передбачених пунктом

30. Що потрібно зазначати в декларації, якщо на
кінець звітного періоду нерухоме майно (будинок), яке
є власністю суб’єкта декларування або члена його сім’ї,
перебуває в стадії перебудови? Якщо на одній і тій самій
земельній ділянці, де розташований будинок, суб’єкт
декларування розпочав будівництво іншого будинку із
знесенням попереднього або без такого?
У декларації суб’єкт декларування повинен зазначати
актуальну інформацію щодо кожного об’єкта нерухомості (жит
ловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок,
гараж тощо), який станом на кінець звітного періоду (у випадку
щорічної декларації це 31 грудня звітного року) перебуває на
праві власності у нього або члена його сім’ї, введений в експлу
атацію і зареєстрований згідно із Законом України «Про дер
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя
жень» у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
При цьому можливі декілька типів ситуацій:
Ситуація 1: суб’єкт декларування, член його сім’ї розпочав
перебудову будинку, яка не спричинила (не спричинить, якщо
така перебудова не була завершена на кінець звітного періоду)
необхідність реєстрації об’єкта нерухомого майна як нового.
У такому разі суб’єкт декларування відображає інформацію
щодо відповідного об’єкта, який належить йому, члену його сім’ї
на праві власності у розділі декларації «Об’єкти нерухомості»,
і не відображає в декларації відповідне незавершене будівни
цтво, у тому числі, якщо така перебудова на кінець звітного
періоду не була завершена.
Ситуація 2: суб’єкт декларування, член його сім’ї розпочав
перебудову будинку шляхом знищення (знесення) цього об’єкта
нерухомого майна або поділу, об’єднання із іншим об’єктом
нерухомого майна чи виділення з нього частки, результатом
якої стало створення та реєстрація і введення в експлуатацію
на кінець звітного періоду нового об’єкта (об’єктів) нерухомого
майна.
У такому разі суб’єкт декларування відображає інформа
цію щодо нового (нових) об’єкта (об’єктів) нерухомого майна,
які належать йому, члену його сім’ї на праві власності у роз
ділі декларації «Об’єкти нерухомості». Якщо ж новий об’єкт на
кінець звітного періоду не був зареєстрований (введений в екс
плуатацію), суб’єкт декларування відображає інформацію щодо
об’єкта, дані про який містяться в Державному реєстрі речових
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прав на нерухоме майно, у розділі декларації «Об’єкти неру
хомості», а інформацію щодо нового (нових) об’єкта (об’єктів)
нерухомого майна у розділі декларації «Об’єкти незавершеного
будівництва».
Ситуація 3: суб’єкт декларування, член його сім’ї знищив
(зніс) об’єкт нерухомого майна з подальшим скасуванням реє
страційного номера об’єкта нерухомого майна. При цьому побу
дова нового об’єкта (об’єктів) нерухомого майна не була завер
шена на кінець звітного періоду.
У такому разі суб’єкт декларування відображає інформа
цію лише у розділі декларації «Об’єкти незавершеного будів
ництва». Якщо ж після знищення (знесення) об’єкта неру
хомого майна його реєстраційний номер не скасовувався,
суб’єкт декларування відображає інформацію щодо об’єкта,
дані про який містяться в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно, у розділі декларації «Об’єкти нерухо
мості», а інформацію щодо нового об’єкта (об’єктів) неру
хомого майна у розділі декларації «Об’єкти незавершеного
будівництва».
Ситуація 4: суб’єкт декларування, член його сім’ї розпочав
будівництво нового об’єкта на земельній ділянці, де вже роз
ташований інший належний йому, члену його сім’ї об’єкт неру
хомого майна, і при цьому новий об’єкт після завершення його
будівництва слід буде зареєструвати як окремий об’єкт.
У такому разі суб’єкт декларування відображає інформацію
щодо зареєстрованого об’єкта нерухомого майна, який нале
жить йому, члену його сім’ї на праві власності, у розділі декла
рації «Об’єкти нерухомості», а щодо недобудованого об’єкта
нерухомого майна у розділі декларації «Об’єкти незавершеного
будівництва».
ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО
(КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)
31. Які об’єкти належать до цінного рухомого майна?
Яким чином встановлюється його вартість (ринкова
вартість, вартість під час придбання або в інший спосіб)?
Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні
об’єкти (речі), які можуть бути переміщеними без заподіяння їм
шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні
електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі
тощо).
При цьому, в розділі декларації «Цінне рухоме майно (крім
транспортних засобів)» не зазначається таке майно: цінні
папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахун
ках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банків
ські) метали, подарунки у вигляді грошових коштів. Ці об’єкти
відображаються в інших розділах декларації.
Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декла
рується як у розділі «Цінне рухоме майно (крім транспортних
засобів)» (у разі перевищення встановленого порогу деклару
вання), так і в розділі «Доходи, у тому числі подарунки».
Відомості про цінну рухому річ повинні бути зазначені в
декларації, якщо її вартість перевищує встановлений Законом
поріг декларування, а саме 100 МЗП, встановлених на 1 січня
звітного року (121 тис. 800 грн. у 2015 році, 137 тис. 800 грн. у
2016 році).
Вартість цінної рухомої речі, що перебуває у власності
суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначається у
грошовій одиниці України на дату набуття об’єкта у власність,
володінняабокористування (як зазначено в документі, на під
ставі якого було набуто право власності, якщо такий документ
наявний).
Зазначення даних про вартість цінного рухомого майна та
дату його набуття не є обов’язковим, якщо права на таке майно
були набуті до подання суб’єктом декларування першої декла
рації відповідно до вимог Закону. У такому разі необхідно додат
ково зазначити, чи було відповідне майно набуто до початку
періоду здійснення суб’єктом декларування діяльності з вико
нання функцій держави або місцевого самоврядування або під
час такого періоду.
32. Яким чином слід відображати у декларації
кілька цінних рухомих речей (наприклад, ювелірні
вироби), які були придбані одночасно й оформлені
одним чеком? Яким чином у цьому разі враховується
поріг декларування для цінного рухомого майна?
Як визначити вартість об’єкта, якщо він є частиною
набору?
Порядок придбання цінного рухомого майна не має зна
чення для визначення порогу декларування – якщо вартість
об’єкта (наприклад, ювелірного виробу) становить суму, що
перевищує 100 МЗП, встановлених на 1 січня звітного року, то
такий об’єкт повинен бути відображений в декларації. Вартість
кожної цінної рухомої речі вказується в декларації окремо, крім
випадків, коли цінні рухомі речі придбані як набір (столовий
сервіз, набір меблів, набір ювелірних прикрас тощо) і були при
дбані одночасно.
33. У якому розділі декларації відображати цінну
річ, яка є подарунком (наприклад, антикваріат, картина тощо)?
Якщо цінне рухоме майно (крім грошей) є одночасно
подарунком, то в разі перевищення встановленого Законом
порогу декларування у 100 МЗП воно декларується як у роз
ділі «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», так і в
розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки». (Анало
гічний підхід застосовується і щодо будь-якого іншого майна,
яке одночасно є подарунком. Наприклад, подарунки у вигляді

цінних паперів або транспортного засобу додатково деклару
ються у розділах «Цінні папери» та «Транспортні засоби» від
повідно – див. також роз’яснення до розділу «Доходи, у тому
числі подарунки»). Крім того, цінне майно, яке було набуто у
звітному періоді як подарунок, слід також відобразити в роз
ділі «Видатки та правочини» як предмет «Іншого правочину»,
який не спричинив видаток (за умови, що вартість такого
майна перевищує встановлений у цьому розділі поріг декла
рування у 50 МЗП).
Важливо пам’ятати, що в розділі «Цінне рухоме майно (крім
транспортних засобів)» такий об’єкт зазначається, лише якщо
він перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї на
праві володіння, користування чи власності станом на останній
день звітного періоду. Тоді як у розділі «Доходи, у тому числі
подарунки» таке майно зазначається, якщо воно було отримано
як подарунок упродовж звітного періоду, незалежно від того,
чи залишилося воно у володінні, користуванні чи власності
суб’єкта декларування (члена сім’ї) станом на останній день
звітного періоду.
34. Чи слід зазначати в декларації все наявне цінне
рухоме майно чи лише те, що було набуто у звітному
періоді?
У декларації зазначається все цінне рухоме майне, яке
перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї на праві
володіння, користування чи власності станом на останній день
звітного періоду (наприклад, 31 грудня звітного року для щоріч
ної декларації) і вартість якого перевищує визначений Законом
поріг декларування.
Якщо майно було набуто у звітному періоді, але станом
на останній день звітного періоду вже не перебуває у суб’єкта
декларування або члена його сім’ї на одному із зазначених
прав, то воно в декларації у розділі «Цінне рухоме майно
(крім транспортних засобів)» не зазначається. Але таке майно
повинно бути зазначено у розділі «Доходи, у тому числі пода
рунки», якщо йдеться про подарунок, а також в розділі «Видатки
та правочини», якщо розмір видатку на отримання майна (або
предмет іншого правочину, наприклад, дарування) перевищу
вав 50 МЗП.
При подачі першої декларації відповідно до вимог Закону,
суб’єкт декларування зазначає відомості про все цінне рухоме
майно, в тому числі набуте до її подання. Суб’єкт декларування
повинен зазначити відомості про кожну цінну річ, вартість якої
перевищує розмір 100 МЗП, встановлених на 1 січня звітного
року (121 тис. 800 грн. у 2015 році), що належить йому або чле
нам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спіль
ної власності, або перебуває в його чи їх володінні або користу
ванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте
таке право, станом на кінець звітного періоду. При цьому вар
тість і дату набуття цінного рухомого майна, яке було набуто до
подання першої декларації в електронній формі, зазначати не
обов’язково.
ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО – ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
35. Які транспортні засоби повинні бути відображені в декларації?
Для цілей декларування під транспортними засобами
розуміється широкий спектр засобів, які не обмежуються авто
транспортними засобами, а включає інші самохідні машини

і механізми, а саме: легкові та вантажні автомобілі, автобуси,
самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоци
кли усіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи, мото
коляски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди,
сільськогосподарська техніка, водні та повітряні судна.
На відміну від іншого цінного рухомого майна, відомості
про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми
зазначаються незалежно від їх вартості.
35-1. Чи слід включати у вартість транспортного
засобу витрати, пов’язані з митним оформленням чи
реєстрацією такого засобу?
У декларації зазначається вартість транспортного засобу
на дату його набуття у власність, володіння або користування.
Витрати на митне оформлення чи реєстрацію транспортного
засобу в його вартість не включаються. Водночас, якщо відпо
відний видаток на митне оформлення чи реєстрацію переви
щує встановлений поріг декларування (50 МЗП) і був здійсне
ний суб’єктом декларування у звітному періоді, то він повинен
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бути відображений у розділі декларації «Видатки та право
чини».
(доповнено новим запитанням згідно із рішенням Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)
36. Якщо транспортний засіб належить суб’єкту
декларування на праві користування на підставі довіреності, а інформація про власника транспортного
засобу йому не відома, то яким чином відобразити у
декларації відомості про власника майна?
Якщо суб’єкту декларування або члену його сім’ї не відома
інформація про власника майна, яке перебуває в користуванні
суб’єкта декларування або члена його сім’ї, а із правовстанов
люючих документів встановити ці відомості неможливо, то при
заповненні відповідних полів декларації слід обрати помітку
«Не відомо». Винятком є лише поля «Прізвище», «Ім’я» та «По
батькові (за наявності)» власника такого майна, заповнення
яких є обов’язковим.
Слід також пам’ятати, що інформацію про власників тран
спортних засобів можна отримати у відкритому Єдиному дер
жавному реєстрі Міністерства внутрішніх справ стосовно зареє
строваних транспортних засобів та їх власників.
37. Яким чином відобразити в декларації ситуацію, коли один і той же транспортний засіб перебуває
у власності суб’єкта декларування і на праві користування (наприклад, на підставі довіреності) у члена його
сім’ї або навпаки?
Якщо транспортний засіб перебуває на праві власності у
суб’єкта декларування, то він зазначається як об’єкт такого
суб’єкта декларування і не зазначається як об’єкт, що перебуває
у члена сім’ї на праві користування.
38. Яка інформація зазначається у полі «Ідентифікаційний номер» у розділі декларації «Цінне рухоме
майно – транспортні засоби»?
У цьому полі слід зазначити ідентифікаційний номер тран
спортного засобу, якщо він наявний. Наприклад, для автомо
біля слід вказати ідентифікаційний номер, тобто вказаний у
технічному паспорті на транспортний засіб номер шасі (кузова,
рами).
(запитання 38 в редакції рішення Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)
ЦІННІ ПАПЕРИ
39. Які цінні папери слід декларувати у відповідному розділі декларації?
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону,
декларуються цінні папери, що належать суб’єкту декларування
або членам його сім’ї. До цінних паперів належать:
– акції;
– боргові цінні папери (облігації підприємств, державні
облігації України, облігації місцевих позик, казначейські
зобов’язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі,
облігації міжнародних фінансових організацій, облігації Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб);
– чеки;
– інвестиційні сертифікати;
– іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні серти
фікати, заставні);
– похідні цінні папери (деривативи);
– приватизаційні цінні папери (ваучери тощо);
– товаророзпорядчі цінні папери.
Цей перелік не є вичерпним, у формі декларації можна
обрати варіант «Інший вид» цінних паперів та зазначити, який
саме.
При цьому цінні папери не слід декларувати в розділі
«Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)».
Зазначаються лише цінні папери, що належать суб’єкту
декларування або члену його сім’ї на праві власності. Якщо
цінні папери суб’єкта декларування або члена його сім’ї пере
дані в управління іншій особі, додатково зазначаються відо
мості про таку особу.
40. У якому розділі декларації слід вказувати акції,
що належать суб’єкту декларування або члену його
сім’ї?
Акції зазначаються в розділі декларації «Цінні папери» і не
зазначаються в розділах «Цінне рухоме майно (крім транспорт
них засобів)» та «Корпоративні права».
КОРПОРАТИВНІ ПРАВА
41. Які об’єкти слід декларувати в розділі «Корпоративні права»?
У розділі «Корпоративні права» зазначаються всі корпора
тивні права, що належать суб’єкту декларування або члену його
сім’ї на праві власності, крім тих, що вже були зазначені в роз
ділі «Цінні папери» (наприклад, акції). Такими правами можуть
бути частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будьякому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, під
приємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордо
ном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.
Вартість корпоративних прав відображається у декларації у
відсотковому та грошовому вираженні. У грошовому вираженні
вартість зазначається станом на дату набуття прав або – якщо
проводилася грошова оцінка таких прав і результати оцінки
відомі суб’єкту декларування – відповідно до результатів такої
оцінки.
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Е - Д Е К Л А Р У В А Н Н Я
громадських формувань» (стаття 9) передбачає випадки, коли
інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контро
лера) юридичної особи не подається (такий виняток встанов
лено для окремих видів юридичних осіб, а також якщо заснов
никами юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бене
фіціарними власниками (контролерами) юридичної особи).
Оскільки Закон України «Про державну реєстрацію юри
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму
вань» має інший предмет регулювання і стосується виключно
порядку державної реєстрації юридичних осіб, зазначені
винятки не поширюються на зазначення інформації про кінце
вого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи
в декларації відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції». Останній при визначенні терміна «кінцевий бенефі
ціарний власник (контролер) юридичної особи» посилається на
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відми
ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення», який зазначених винятків також не містить.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ
ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ
ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї
42. Роз’ясніть поняття «кінцевий бенефіціарний
власник (контролер)» юридичної особи
Відповідно до пункту 51 частини першої статті 46 Закону, у
декларації слід зазначити юридичні особи, кінцевим бенефіці
арним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування
або члени його сім’ї. При цьому термін «кінцевий бенефіціар
ний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному
в Законі України«Про запобігання та протидію легалізації (від
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо
вого знищення».
Згідно з визначенням, наведеним у зазначеному законі
(стаття 1), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це
фізична особа, яка незалежно від формального володіння має
можливість здійснювати вирішальний вплив на управління
або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо
або через інших осіб. Такий вирішальний вплив здійснюється,
зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування
всіма активами юридичної особи чи їх значною часткою, права
вирішального впливу на формування складу, результати голо
сування, а також вчинення правочинів, які надають можливість
визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові
до виконання вказівки або виконувати функції органу управ
ління.
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є також
фізична особа, яка має можливість здійснювати вплив шляхом
прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юри
дичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно
з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою
в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного
капіталу або прав голосу в юридичній особі.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контроле
ром) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи
більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридич
ній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номіналь
ним власником) або є тільки посередником щодо такого права.
Отже, при встановленні того, чи є суб’єкт декларування або
член його сім’ї кінцевим бенефіціарним власником (контро
лером) юридичної особи, слід вважати на наявність можли
вості здійснювати фактичний контроль (вирішальний вплив)
за діяльністю юридичної особи, навіть якщо такий контроль
не ґрунтується на формальній власності корпоративних прав
у такій юридичній особі. При цьому для цілей декларування
суб’єкт декларування або член його сім’ї не може вважатися
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної
особи публічного права комунальної чи державної власності,
керівником (іншою посадовою особою) якої він призначений
уповноваженими на те державними органами чи органами міс
цевого самоврядування у встановленому законом порядку.
(абзац п’ятий запитання 42 доповнено новим реченням
згідно із рішенням Національного агентства від 30.09.2016
року № 57)
У декларації зазначається інформація про юридичних осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є
суб’єкт декларування або члени його сім’ї, стосовно юридичних
осіб, які зареєстровані як в Україні, так і за кордоном.
43. Відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань», інформація про кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) юридичної
особи не подається при реєстрації окремих видів юридичних осіб. Чи поширюються ці винятки також на
зазначення інформації про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи в декларації
відповідно до Закону «Про запобігання корупції»?
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань», інформація про кінцевого бенефіціарного влас
ника (контролера) юридичної особи вказується під час держав
ної реєстрації такої особи та відображається в Єдиному держав
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро
мадських формувань. При цьому Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
44. Що розуміється під нематеріальними активами,
які відображаються у декларації?
Під нематеріальними активами в пункті 6 частини першої
статті 46 Закону розуміються об’єкти права інтелектуальної
власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті
(патент на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зра
зок, права на топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин,
торгову марку чи комерційне найменування, авторське право
тощо), а також право на використання надр чи інших природних
ресурсів тощо. Під нематеріальним активом слід також розуміти
ліцензії на право користування об’єктами інтелектуальної влас
ності, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї.
Якщо об’єкт права інтелектуальної власності може бути оці
нений в грошовому еквіваленті, такий об’єкт слід відобразити
в декларації, навіть якщо така грошова оцінка не проводилася.
При цьому, якщо вартість права на об’єкт не відома суб’єкту
декларування або члену його сім’ї, у формі декларації можна
обрати відповідну помітку.
Закон не зобов’язує проводити оцінку об’єкта декларування
в цілях внесення відповідної інформації до декларації. Тому
якщо вартість активу на момент виникнення прав на нього не
відома, про це слід зазначити в декларації.
Грошові активи, цінні папери, корпоративні права не вва
жаються нематеріальними активами і відображаються в інших
розділах декларації.
ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ
45. Які доходи та подарунки відображаються у
декларації?
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону, у
декларації зазначаються доходи суб’єкта декларування та чле
нів його сім’ї, які були отримані або нараховані упродовж звіт
ного періоду. При цьому доходи включають:
– заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за
основним місцем роботи, так і за сумісництвом;
– гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими
правочинами;
– дохід від підприємницької або незалежної професійної
діяльності;
– дохід від надання майна в оренду (користування);
– дивіденди;
– проценти;
– роялті;
– страхові виплати;
– виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букме
керському парі, у парі тоталізатора;
– призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу
та/або участь в аматорських спортивних змаганнях;
– благодійну допомогу;
– пенсію;
– спадщину;
– доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних
прав;
– подарунки;
– інші доходи.
Під заробітною платою розуміється як основна заробітна
плата, так і будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати
(премії, надбавки тощо), які виплачуються (надаються) суб’єкту
декларування або члену його сім’ї у зв’язку з відносинами тру
дового найму, крім коштів для покриття витрат на відрядження,
які у цілях декларування доходом не вважаються (див. далі
окреме роз’яснення з цього приводу).
Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і
відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто
виплати (нарахування) у грошовій формі.
Подарунки вважаються доходом незалежно від того, у якій
формі вони отримуються – у формі грошових коштів або в іншій
формі. Відповідно до статті 1 Закону, подарунок – це грошові
кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні
активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, ниж
чою мінімальної ринкової.
Доходи декларуються незалежно від їх розміру. Винятком
є доходи у вигляді подарунків. Подарунки у формі грошових
коштів зазначаються в декларації, якщо розмір таких пода
рунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) сукупно протя
гом року, перевищує 5 МЗП, встановлених на 1 січня звітного
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року. Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (наприклад,
рухоме майно, транспортні засоби, нерухомість тощо), зазнача
ється, якщо вартість одного подарунку перевищує 5 МЗП, вста
новлених на 1 січня звітного року.
Якщо отриманий у звітному періоді подарунок у вигляді
цінного рухомого майна, транспортного засобу, нерухомого
майна, цінних паперів, грошових активів чи інших об’єктів
декларування перебуває у володінні, користуванні чи власності
(спільній власності) суб’єкта декларування або члена його сім’ї
станом на останній день звітного періоду, то такий подару
нок повинен бути також відображений у відповідному розділі
декларації («Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)»,
«Цінне рухоме майно – транспортні засоби», «Об’єкти нерухо
мості», «Цінні папери», «Грошові активи» тощо). Якщо ж відпо
відне майно, яке є одночасно подарунком, не належить суб’єкту
декларування або члену його сім’ї станом на останній день звіт
ного періоду, то воно зазначається лише в розділі «Доходи, у
тому числі подарунки».
(абзац сьомий із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 03.11.2016 року № 106)
46. Чи вважаються доходом витрати на відрядження, що оплачуються роботодавцем? Якщо витрати
на участь у публічному заході оплачені третьою стороною, чи вважається це доходом?
У цілях декларування відповідно до статті 46 Закону не
вважаються доходом кошти, що виплачуються роботодавцем
суб’єкту декларування (члену його сім’ї) для покриття витрат на
відрядження (в Україні чи за кордоном).
Так само не вважається отриманням доходу покриття тре
тьою особою (наприклад, міжнародною організацією, дер
жавними органами іноземної держави тощо) витрат на участь
суб’єкта декларування (члена його сім’ї) у заході (семінар, кон
ференція, переговори тощо), що проводиться в іншому місті чи
за кордоном (наприклад, оплата витрат на подорож до місця
проведення заходу, проживання та харчування), за умови, що
така поїздка оформлена у вигляді відрядження суб’єкта декла
рування чи члена його сім’ї.
47. Чи слід відображати як дохід отриманий
суб’єктом декларування чи членами його сім’ї кредит,
позику, поворотну безвідсоткову фінансову допомогу
(позичку) тощо?
Якщо кредит, позика, поворотна безвідсоткова фінансова
допомога (позичка) тощо були отримані суб’єктом деклару
вання або членом його сім’ї упродовж звітного року, то вони
повинні бути відображені в розділі «Доходи, у тому числі пода
рунки» як «Інші доходи» (із зазначенням, про який саме дохід
йдеться). Якщо такий кредит, позика тощо були дійсними, тобто
не сплачені повною мірою станом на останній день звітного
періоду, то вони повинні бути додатково відображені у розділі
«Фінансові зобов’язання» (див. далі), незалежно від того, чи
були вони отримані у звітному періоді.
ГРОШОВІ АКТИВИ
48. Які грошові активи відображаються у декларації?
Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону,
у декларації зазначаються грошові активи, наявні у суб’єкта
декларування та членів його сім’ї на останній день звітного
періоду.
Під грошовими активами розуміються:
– готівкові кошти;
– кошти, розміщені на банківських рахунках (незалежно від
типу рахунків та дати їх відкриття);
– внески до кредитних спілок;
– внески до інших небанківських фінансових установ, у
тому числі до інститутів спільного інвестування (у декларації
необхідно зазначити тип такої установи). Відповідно до Закону
України «Про інститути спільного інвестування» такими інсти
тутами є корпоративні та пайові фонди;
– кошти, які суб’єкт декларування та члени його сім’ї пози
чили одне одному або які вони позичили третім особам (тобто
кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї
є позикодавцем);
– активи у дорогоцінних (банківських) металах, які зберіга
ються в банківській установі або в іншому місці;
– інші активи (у декларації необхідно зазначити, які саме
активи).
Якщо сукупна вартість всіх наявних станом на останній
день звітного періоду у суб’єкта декларування або члена його
сім’ї грошових активів не перевищує 50 МЗП, встановлених на
1 січня звітного року, то такі активи не зазначаються в деклара
ції. Наприклад, якщо при поданні щорічної декларації станом
на 31 грудня звітного року у суб’єкта декларування були наявні
готівкові кошти (незалежно від місця їх зберігання) в розмірі
30 МЗП та внески на банківських рахунках в розмірі 25 МЗП, то
такі кошти (внески) зазначаються в декларації окремо за кож
ним видом активу, оскільки їхня сукупна вартість перевищує 50
МЗП. Сукупний розмір грошових активів суб’єкта декларування
та члена (членів) його сім’ї в цілях визначення того, чи перевищу
ють вони зазначений поріг декларування, вираховується окремо
щодо суб’єкта декларування та кожного з членів його сім’ї.
49. Чи існує можливість зазначити у декларації,
що грошові кошти зберігаються у банківській установі (наприклад, у сейфі), але не у вигляді внесків на
рахунки?
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Так, у формі декларації, у розділі «Грошові активи», міс
титься поле «Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої
зроблені відповідні внески». У цьому полі можна зазначити
установу, у якій зберігаються грошові (у тому числі готівкові)
кошти. Таке зазначення не є обов’язковим і здійснюється на
розсуд суб’єкта декларування.
Водночас, якщо у розділі «Грошові активи» у полі «Вид
активу» було обрано варіанти «Кошти, розміщені на банків
ських рахунках» або «Внески до кредитних та інших небанків
ських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного
інвестування», то зазначення установи в полі «Установа, в якій
відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески»
стає обов’язковим і без такого зазначення декларацію не може
бути подано.
50. Станом на яку дату вказується розмір наявних
грошових активів, у тому числі готівкових коштів?
У декларації зазначаються ті грошові активи, у тому числі
готівкові кошти, суб’єкта декларування або членів його сім’ї, які
наявні в них станом на останній день звітного періоду (за умови
перевищення встановленого Законом порогу декларування для
таких об’єктів – див. вище). Наприклад, для щорічної деклара
ції, а також для декларації, що подається наступного року після
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій дер
жави або місцевого самоврядування, таким днем є 31 грудня
попереднього року. У випадку декларації, що подається перед
звільненням або іншим припиненням діяльності, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
наявні грошові активи вказуються станом на день, що передує
дню подання такої декларації.
Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї упродовж
звітного періоду отримав грошові активи, але станом на остан
ній день звітного періоду вони в нього відсутні, такі активи не
відображаються в розділі «Грошові активи», але відобража
ються в розділі «Доходи, у тому числі подарунки». Крім того,
видатки, вчинені у звітному періоді, повинні бути відображені
у розділі «Видатки та правочини», якщо розмір видатку пере
вищує 50 МЗП.
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
51. Які фінансові зобов’язання відображаються у
декларації?
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону,
у декларації відображаються фінансові зобов’язання суб’єкта
декларування та членів його сім’ї, які є дійсними станом на остан
ній день звітного періоду. Під фінансовими зобов’язаннями у
цілях декларування розуміються:
– отримані кредити, позики;
– інші кошти, які були позичені суб’єкту декларування або
члену його сім’ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсот
кова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному
періоді суб’єктом декларування або членом його сім’ї;
– зобов’язання за договором лізингу;
– зобов’язання за договором страхування;
– зобов’язання за договором недержавного пенсійного
забезпечення;
– несплачені податкові зобов’язання;
– інші зобов’язання (у декларації необхідно зазначити, які
саме).
У розділі «Фінансові зобов’язання» відображаються також
відомості про розмір сплачених суб’єктом декларування або
членом його сім’ї коштів в рахунок основної суми позики (кре
диту) та розмір сплачених процентів за позикою (кредитом).
У декларації відображаються фінансові зобов’язання
суб’єкта декларування перед членами його сім’ї і навпаки.
Наприклад, кошти, позичені суб’єкту декларування членом
його сім’ї, повинні бути відображені в декларації як фінансове
зобов’язання такого суб’єкта декларування. При цьому ці кошти
(у разі перевищення порогу у 50 МЗП стосовно всіх грошових
активів) повинні бути також відображені як грошовий актив
такого члена сім’ї у відповідному розділі декларації.
У декларації зазначаються будь-які фінансові зобов’язання
суб’єкта декларування та членів його сім’ї. При цьому якщо роз
мір зобов’язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат,
встановлених на 1 січня звітного року, то необхідно відобразити
відомості щодо фінансових зобов’язань, які включають дані про
вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформа
цію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відпо

відно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону, або найме
нування відповідної юридичної особи із зазначенням коду
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань, та дату виникнення
зобов’язання. У разі якщо розмір зобов’язання не перевищує 50
мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного
року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового
зобов’язання.
(абзац одинадцятий із змінами, внесеними рішенням
Національного агентства від 30.09.2016 року № 57)
Кошти, які були фактично отримані за кредитом (позикою)
у звітному періоді незалежно від суми зобов’язання, слід зазна
чити у розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки» як
«Інший дохід» та/або у розділі «Грошові активи» у разі переви
щення встановленого в ньому порогу декларування.
У розділі «Фінансові зобов’язання» зазначаються ті фінан
сові зобов’язання, які є дійсними станом на останній день звіт
ного періоду, навіть якщо таке зобов’язання виникло до початку
звітного періоду. Наприклад, якщо суб’єкт декларування отри
мав кредит у 2010 році і цей кредит є дійсним, тобто основна
сума кредиту та проценти за ним не сплачені повністю станом
на останній день звітного періоду (наприклад, станом на 31
грудня 2016 року), то зазначений кредит відображається у роз
ділі «Фінансові зобов’язання» щорічної декларації, що пода
ється у 2017 році.
Кредитні пропозиції від банків, фінансових установ у
вигляді «кредитних ліній до зарплатних банківських карток» чи
аналогічні за змістом пропозиції, якими суб’єкт декларування
чи член його сім’ї не скористався або основна сума та проценти
за якими на кінець звітного періоду сплачені повністю, у розділі
«Фінансові зобов’язання» декларації не відображаються.
52. Яким чином відображати в декларації суму кредиту – всю суму кредиту, зобов’язання за яким виникли
у звітному періоді, чи фактично отриману частину кредиту станом на кінець звітного періоду?
Якщо у звітному періоді суб’єкт декларування або член його
сім’ї уклав кредитний договір на суму, що перевищує 50 МЗП,
встановлених на 1 січня звітного періоду, але станом на останній
день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декла
рації) отримав лише частину передбаченого договором кредиту,
то в декларації у розділі «Фінансові зобов’язання» зазначається
інформація про таке зобов’язання і як розмір зобов’язання
вказується повна сума кредиту згідно з договором. При цьому
кошти, які були фактично отримані згідно з кредитним догово
ром у звітному періоду незалежно від суми зобов’язання, слід
зазначити у розділі декларації «Доходи, у тому числі пода
рунки» як «Інший дохід» та в розділі «Грошові активи», якщо
ці кошти належать суб’єкту декларування або члену сім’ї станом
на останній день звітного періоду та в разі перевищення вста
новленого порогу декларування.
53. У яких розділах декларації слід вказувати отриману суб’єктом декларування позику і позику, яку
надав суб’єкт декларування іншій особі?
Позика, отримана суб’єктом декларування або членом його
сім’ї (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член
його сім’ї є позичальником), відображається у розділі деклара
ції «Фінансові зобов’язання». Кошти, які суб’єкт декларування
або член його сім’ї позичив третій особі (тобто кошти, стосовно
яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем),
не відображаються в розділі «Фінансові зобов’язання», а зазна
чаються натомість у розділі «Грошові активи» (у разі переви
щення порогу декларування).
Якщо суб’єкт декларування позичив у звітному періоді
кошти члену сім’ї, то такі кошти відображаються у розділі
«Фінансові зобов’язання» як зобов’язання такого члена сім’ї, а
також у розділі «Грошові активи» як грошові активи суб’єкта
декларування. Аналогічним чином відображаються кошти,
позичені членом сім’ї суб’єкту декларування.
54. Чи вказується у декларації інформація про
фінансові зобов’язання (отриманий кредит, позику
тощо), якщо вони виникли у звітному періоді і були
виконані (повернуті) у звітному періоді?
Фінансові зобов’язання, які виникли у звітному періоді та
були в цьому ж звітному періоді виконані (наприклад, повністю
сплачений кредит чи позика), не відображаються в розділі
декларації «Фінансові зобов’язання», але відображаються в роз
ділі «Доходи, у тому числі подарунки» як «Інший дохід».
ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ
55. Які видатки і правочини повинні бути відображені у декларації?
Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону, у
декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звіт
ному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає
або припиняється право власності, володіння чи користування
на об’єкти декларування, зазначені у пунктах 2-9 частини пер
шої цієї статті. При цьому встановлено поріг декларування для
видатків – якщо окремий видаток перевищує 50 МЗП, встанов
лених на 1 січня звітного року, то він повинен бути відображений
у декларації. Таким чином, зроблені у звітному періоді видатки
не сумуються, у декларації зазначається інформація про кожний
окремий видаток, якщо він перевищує зазначену межу.
Для зазначення відомостей у цьому розділі декларації не
має значення, чи перебуває відповідний предмет правочину
у власності чи на іншому праві у суб’єкта декларування ста
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ном на останній день звітного періоду. Зазначається інфор
мація про правочини та видатки, здійснені упродовж звітного
періоду, навіть якщо вони стосувалися того самого об’єкта.
Наприклад, якщо у звітному періоді суб’єкт декларування при
дбав транспортний засіб і далі до завершення цього періоду вчи
нив правочин, на підставі якого право власності суб’єкта декла
рування на це майно було припинено (наприклад, продав його),
то обидва зазначених правочини повинні бути відображені у
декларації.
У розділі декларації «Видатки та правочини» вказуються
лише видатки та правочини суб’єкта декларування, видатки та
правочини членів його сім’ї не зазначаються.
Цей розділ декларації не заповнюється кандидатами на
посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування.
56. Що мається на увазі під «Іншими правочинами»
у розділі «Видатки та правочини суб’єкта декларування»?
У розділі декларації «Видатки та правочини» передбачено
відображення інформації окремо про видатки суб’єкта деклару
вання та про інші правочини суб’єкта декларування. При зазна
ченні інформації про видатки також вказується правочин, який
спричинив відповідний видаток. Наприклад, у разі придбання
земельної ділянки вартістю більше 50 МЗП, такий видаток
зазначається у розділі «Видатки». Якщо правочин, вчинений
суб’єктом декларування, не спричинив видатку, то такий право
чин зазначається у розділі «Інші правочини». При цьому відо
мості про такі інші правочини зазначаються лише у разі, якщо
вартість предмета правочину перевищує 50 МЗП, встановлених
на 1 січня звітного року. Наприклад, якщо у звітному періоді
суб’єкту декларування був подарований об’єкт нерухомості вар
тістю більше 50 МЗП (відповідно, суб’єкт декларування набув
право власності на цей об’єкт внаслідок правочину), то така
інформація зазначається в розділі «Інші правочини». При
цьому, якщо правочин вже зазначений у розділі «Видатки»,
його не слід дублювати у розділі «Інші правочини».
Слід звернути увагу, що об’єкти декларування, які відобра
жаються в інших розділах декларації (наприклад, нерухомість,
транспортні засоби, інше рухоме майно тощо), повинні бути
також відображені в розділі декларації «Видатки та правочини
суб’єкта декларування» 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 пови
нен бути відображений у розділі «Об’єкти нерухомості» (якщо
він залишається у володінні, користуванні чи власності суб’єкта
декларування станом на останній день звітного періоду), а
також у розділі «Видатки та правочини» як предмет правочину,
що спричинив видаток суб’єкта декларування (якщо такий
видаток перевищував 50 МЗП).
Інший приклад: у звітному періоді суб’єкт декларування
отримав у подарунок цінне рухоме майно (наприклад, ювелірні
вироби) вартістю 60 МЗП. Таке майно повинне бути відобра
жене у розділі декларації «Доходи, у тому числі подарунки», а
також у розділі «Видатки та правочини» як «Інший правочин»,
а саме правочин, на підставі якого у суб’єкта декларування вини
кло право власності на зазначене цінне рухоме майно. Якби таке
цінне рухоме майно мало вартість більше 100 МЗП, то його слід
також було б відобразити у розділі «Цінне рухоме майно (крім
транспортних засобів)».
57. Чи слід декларувати видатки членів сім’ї?
Ні, видатки та правочини членів сім’ї не зазначаються в
декларації.
58. Як розуміти положення пункту 10 частини першої статті 46 Закону у взаємозв’язку, зокрема, з пунктами 3, 9 цієї частини статті? Чи немає тут певного
дублювання, оскільки, наприклад, пункт 10 стосується
видатків та правочинів, з яких виникають фінансові
зобов’язання, а пунктом 9 встановлено, що в декларації
відображаються фінансові зобов’язання?
Один і той же об’єкт може відображатися в декларації два
чи більше разів. Це відповідає Закону і повинно надати яко
мога більше інформації про відповідний об’єкт. Наприклад, у
розділі «Фінансові зобов’язання» відображаються фінансові
зобов’язання суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які є
дійсними станом на останній день звітного періоду. Відповідний
розділ містить детальний опис таких фінансових зобов’язань, у
тому числі відомості про забезпечення зобов’язання, поручи
теля тощо. У розділі «Видатки та правочини» вказуються право
чини, на підставі яких у суб’єкта декларування виникли фінан
сові зобов’язання, навіть якщо вони були припинені станом на
останній день звітного періоду.
РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ
59. Чи необхідно декларувати роботу за сумісництвом, яка виконувалася впродовж звітного року, якщо
станом на 31 грудня вона вже не виконується?
Відповідно до пункту 11 частини першої статті 46 Закону,
у декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що
виконується або виконувалася за сумісництвом. Це означає, що
зайняття посади чи робота за сумісництвом відображається в
декларації, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або про
довжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.
Отже, якщо у звітному періоді суб’єкт декларування займав
посаду або здійснював упродовж будь-якого часу роботу за
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сумісництвом і при цьому станом на останній день звітного пері
оду він таку посаду не займає (роботу не здійснює), така посада
(робота) повинна бути відображена в декларації.
Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно
від того, чи була вона оплачуваною.
60. Чи слід декларувати роботу за сумісництвом
членів сім’ї?
Ні, у декларації зазначається лише робота, яку виконує або
виконував за сумісництвом, суб’єкт декларування.
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХНІХ ОРГАНАХ
61. Членство у яких об’єднаннях (організаціях) слід
відображати в декларації?
Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону,
у декларації зазначається інформація про членство суб’єкта
декларування в громадських об’єднаннях, благодійних організа
ціях, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднаннях,
а також входження до керівних, ревізійних чи наглядових орга
нів таких об’єднань (організацій).
До об’єднань (організацій), членство у яких (членство в
органах яких) слід відображати в декларації, належать:
1) об’єднання, на які поширюється дія Закону України «Про
громадські об’єднання», а саме громадські організації та гро
мадські спілки, які мають статус юридичної особи;
2) громадські організації роботодавців та їх об’єднання, на
які поширюється дія Закону України «Про організації робото
давців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»;
3) благодійні організації, які утворюються та діють відпо
відно до Закону України «Про благодійну діяльність та благо
дійні організації»;
4) саморегулівні об’єднання, а саме некомерційні об’єднання
фізичних та юридичних осіб, які здійснюють професійну діяль
ність на певному ринку чи у певній сфері діяльності. Йдеться,
зокрема, про саморегулівні об’єднання професійних учасни

63. Чи потрібно вказувати в декларації те, що суб’єкт
декларування є адвокатом, але право на здійснення
адвокатської діяльності зупинено на виконання вимог
закону щодо несумісності?
Відповідно до частини п’ятої статті 45 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з моменту скла
дення присяги адвоката України кожен адвокат стає членом
Національної асоціації адвокатів України. Згідно з частиною
першою цієї статті, Національна асоціація адвокатів України є
недержавною некомерційною професійною організацією, яка
об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпе
чення реалізації завдань адвокатського самоврядування. Таким
чином, Національну асоціацію адвокатів України слід вважати
самоврядним професійним об’єднанням адвокатів. Інформація
про членство в такому об’єднанні або про входження до його
керівних, ревізійних чи наглядових органів повинна бути відо
бражена у декларації відповідно до пункту 12 частини першої
статті 46 Закону.
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В
МАЙНОВОМУ СТАНІ
64. За якою формою та яким чином слід подавати
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
суб’єкта декларування?
Відповідно до частини другої статті 52 Закону, у разі суттє
вої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отри
мання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50
МЗП, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений
суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або
придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це
Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного
агентства.

Прикордонник
України 15

мості, передбачені статтею 46 Закону. Наприклад, у разі отри
мання доходу на суму вище 50 МЗП суб’єкт декларування пови
нен надіслати про це повідомлення в Національне агентство
шляхом подання відповідної електронної форми на веб-сайті
Реєстру. Зазначена інформація повинна бути також відобра
жена у наступній декларації цього суб’єкта декларування, що
охоплює відповідний звітний період (наприклад, у наступній
щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб’єкт
декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни
в його майновому стані).
Слід звернути увагу на відмінність у порогах деклару
вання, встановлених Законом для відображення інформації
в декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому
стані суб’єкта декларування. Так, у повідомленні про суттєві
зміни в майновому стані вказується інформація про отримання
доходу або придбання майна на суму більше 50 МЗП. Цей поріг
поширюється також на цінне рухоме майно, яке було при
дбано суб’єктом декларування. Водночас, відповідно до пункту
3 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначається
інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засо
бів), якщо його вартість перевищує 100 МЗП. Відповідно, у разі
придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів)
вартістю більше 50 МЗП, але менше 100 МЗП, інформація про
придбання такого майна буде відображена в декларації лише в
розділі «Видатки та правочини», оскільки поріг декларування в
цьому розділі також становить 50 МЗП.
66. Якщо розмір місячної заробітної плати суб’єкта
декларування перевищує 50 МЗП, встановлених на 1
січня відповідного року, чи необхідно подавати щомісяця повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
суб’єкта декларування?
Заробітна плата суб’єкта декларування вважається його
доходом. Відповідно, якщо суб’єкт декларування отримав одно
разовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що
перевищує 50 МЗП, встановлених на 1 січня року, коли такий
дохід було отримано, то виникає обов’язок повідомити про це
Національне агентство шляхом подання повідомлення про сут
тєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ
ВІДОМОСТЕЙ

ків ринку цінних паперів та фондового ринку, адміністраторів
недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок, саморегу
лівні організації у сфері архітектурної діяльності, у сфері земле
устрою, саморегулівну організацію учасників ринку електрич
ної енергії України, саморегулівні організації оцінювачів, ауди
торів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) тощо;
5) самоврядні професійні об’єднання, а саме об’єднання
фізичних осіб, які здійснюють професійну діяльність, зокрема,
самоврядні об’єднання адвокатів (Національна асоціація адво
катів України), нотаріусів (Нотаріальна палата України), ліка
рів.
У декларації не зазначається членство (членство в органах)
в таких організаціях (об’єднаннях):
– політичні партії;
– релігійні організації;
– професійні спілки;
– об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
– асоціації органів місцевого самоврядування та їх добро
вільні об’єднання;
– об’єднання юридичних осіб приватного права, які не є гро
мадськими об’єднаннями;
– органи суддівського, прокурорського самоврядування.
62. Чи необхідно зазначати інформацію, якщо станом на кінець звітного періоду (наприклад, 31 грудня
звітного року) суб’єкт декларування не є членом громадського об’єднання та не входить до складу його
керівних органів, але був членом (входив до складу
органів) упродовж звітного року?
Інформація щодо членства в організаціях (об’єднаннях)
або їх органах зазначається станом на останній день звітного
періоду (станом на 31 грудня звітного року для щорічних декла
рацій). Якщо суб’єкт декларування був членом об’єднання або
входив до складу його органів, але припинив членство (вхо
дження до органів) станом на останній день звітного року,
інформація про членство (входження до органів) у декларації
не зазначається.

Порядок інформування Національного агентства про сут
тєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування визначений
у Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання)
інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, упо
вноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, який був затверджений рішенням Національ
ного агентства № 3 від 10.06.2016 (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089). Відповідно до
пункту 6 Розділу II зазначеного Порядку, суб’єкти декларування
письмово повідомляють Національне агентство про суттєві
зміни у своєму майновому стані відповідно до частини другої
статті 52 Закону шляхом подання відповідного електронного
повідомлення до Реєстру через власний персональний електро
нний кабінет у десятиденний строк з моменту отримання доходу
або придбання майна. Зазначене електронне повідомлення
подається шляхом заповнення відповідної електронної форми
на веб-сайті Реєстру відповідно до технічних вимог до форми.
Згідно з пунктом 2 розділу II зазначеного Порядку, повідо
млення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта деклару
вання подається через мережу Інтернет з використанням про
грамних засобів Реєстру у власному персональному електрон
ному кабінеті суб’єкта декларування після реєстрації в Реєстрі.
Виправлені повідомлення про суттєві зміни у майновому
стані суб’єкта декларування до Реєстру не подаються. Повідо
млення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта деклару
вання подаються винятково в електронній формі, їх паперова
копія не подається.
Електронна форма для подання повідомлення про суттєві
зміни у майновому стані суб’єкта декларування затверджена
рішенням Національного агентства № 3 від 10.06.2016.
65. Чи необхідно відображати інформацію, яка була
зазначена в повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування,у декларації такого
суб’єкта декларування?
Подання інформації про суттєві зміни в майновому стані
відповідно до статті 52 Закону не звільняє суб’єкта деклару
вання від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відо

67. Чи настає відповідальність за ненавмисну
помилку в декларації?
Зазначення в декларації завідомо недостовірних відомос
тей може тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідаль
ність передбачена статтею 1726 Кодексу України про адміністра
тивні правопорушення за подання завідомо недостовірних відо
мостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декла
рування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від
достовірних на суму від 100 до 250 МЗП.
Статтею 366-1 Кримінального кодексу України передбачено
кримінальну відповідальність за подання завідомо недосто
вірних відомостей у декларації. При цьому відповідальність за
цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недо
стовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого
об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо
такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250
МЗП.
У разі подання завідомо недостовірних відомостей стосовно
майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо
такі відомості відрізняються від достовірних на суму менше 100
МЗП, до суб’єкта декларування може бути застосовано дисци
плінарну відповідальність.
Слід звернути увагу, що адміністративна та кримінальна
відповідальність передбачені виключно за подання «завідомо
недостовірних» відомостей.
Тобто відповідне діяння має бути вчинено суб’єктом декла
рування з прямим умислом. При цьому, для притягнення до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень
необхідно довести наявність такого умислу, а саме те, що суб’єкт
декларування усвідомлював недостовірність відомостей, які він
зазначив у декларації.
68. Чи настає адміністративна або кримінальна відповідальність за подання недостовірних відомостей в
декларації, якщо такі відомості суб’єкту декларування
надав член його сім’ї?
Якщо недостовірні відомості, які були зазначені в декла
рації, були надані суб’єкту декларування членом його сім’ї, то
відповідальність може настати лише в тому разі, коли суб’єкт
декларування усвідомлював недостовірність таких відомостей,
але попри це свідомо зазначив їх у декларації. Відповідно до
положень законодавства про адміністративну та кримінальну
відповідальність (див. попередній пункт роз’яснення), кара
ється винятково подання суб’єктом декларування завідомо
недостовірних відомостей. При цьому враховується умисел на
зазначення таких відомостей саме суб’єкта декларування, а не
членів його сім’ї чи інших осіб, які надали інформацію для запо
внення в декларації. Отже, суб’єкт декларування не може бути
притягнений до відповідальності за подання в декларації недо
стовірних відомостей, які були надані йому членом сім’ї, якщо
суб’єкту декларування не було відомо про недостовірність таких
відомостей на момент подання декларації.
Це Роз’яснення носить рекомендаційний характер та не
містить нових правових норм.
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К А Л Е Й Д О С К О П

від щирого серця!

суспільний контроль

Колегія та весь особовий склад
відомства щиросердечно віта
ють Голову Державної прикор
донної служби України генералполковника
НАЗАРЕНКА
Віктора Олександровича з
Днем народження!
Шановний Вікторе Олександро
вичу, Ваш багаторічний життєвий
та управлінський досвід, рішучість
та принциповість мудрого керів
ника, відданість прикордонній
справі, вміння йти у ногу з часом та
втілювати новаторські ідеї у життя
викликають велику повагу і щире захоплення!
Прийміть найщиріші побажання щастя, світлої долі, добробуту,
благополуччя, довгих років життя і здоров’я Вам та Вашим близьким!
Нехай Ваша невичерпна енергія та ентузіазм приносять нові звер
шення на благо нашої Батьківщини і прикордонного відомства!
Вітаємо із 25-літтям нашого зятя, першого заступника началь
ника ВПС «Тимкове» Подільського прикордонного загону старшого
лейтенанта КОРНІЙЧУКА Мирослава!
Тебе з Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров’я бажаємо,
Кар’єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!
З повагою Геннадій Миколайович та Любов Миколаївна
Від імені ветеранів-прикордонників України вітаємо з 90-річним
ювілеєм полковника у відставці СТАРОВОЙТОВА Костянтина
Савелійовича!
Бажаємо невичерпної життєвої енергії, міцного здоров’я, бадьо
рості і натхнення, любові рідних та поваги від людей!
Комітет Всеукраїнської організації
ветеранів-прикордонників
Рада та актив Одеської обласної громадської організації «Ветеран
кордону» щиро та сердечно вітають ветеранів-прикордонників – іме
нинників березня: відповідального секретаря комітету громадської
організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників»
полковника у відставці ШУРОВА Володимира Івановича; голів
ветеранських організацій і полковників у відставці Південного регіо
нального управління ДЕДЕРКА Ігоря Вікторовича, ГЕРАСИМЧУКА Євгена Олександровича, МОШКОВСЬКОГО Миколу
Петровича; підполковників у відставці КІСЛЯКОВА Олександра Євгеновича, ШУМЕЙКА Дмитра Юрійовича, майора у
відставці ПЛАХОТІНА Володимира Вікторовича, капітана у
відставці КОВАЛЬОВА Юрія Миколайовича, старших прапор
щиків у відставці: КІЙКА Олексія Артемовича, КАМАШЕВА
Володимира Петровича, ОСТАПЧУКА Володимира Івановича, ІВАЩЕНКА Азамата Олександровича, ЄРЬОМЕНКА
Петра Миколайовича, ЛОНГАНЮКА В’ячеслава Пантелеймоновича, СТЕПАНОВА Владислава Георгійовича, ПОЛЯКОВА Віктора Васильовича, ЯНОВИЧА Миколу Леонідовича, САЛЬОНИКА Василя Івановича та старшину запасу ГАВРИЛЮК Олександру Вікторівну!
Бажаємо міцного здоров’я успіхів у повсякденній праці сімейної
злагоди та мирного неба над головою!

зірки на погони

від 21 лютого 2017 року №177-ос
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору ПРИХОРЧУКУ Володимиру Івановичу
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації та захисту інфор
мації ДПСУ
майор юстиції
капітану юстиції ПИЛЯВСЬКОМУ Олександру Олександровичу
від 22 лютого 2017 року №180-ос
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору ШТАНЬКУ Тарасу Михайловичу
Управління кадрового менеджменту АДПСУ

Видається
з липня 1943 року

Прикордонник
України
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:
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Звітує Громадська рада
У Києві пройшли
установчі збори
Громадської ради при
Адміністрації Держ
прикордонслужби, де
було заслухано звіт
про результати її
роботи протягом
останніх двох років
та обрано новий
склад цього дорадчого
органу.
Андрій КУЧЕРОВ
Останнє засідання Громадської
ради, яка працювала протягом
2015–2016 років, було присвячене
підбиттю підсумків своєї діяль
ності. Окрім членів Ради на цій час
тині засідання були присутні керів
ництво Держприкордонслужби та
керівники структурних підрозділів
Адміністрації відомства.
Голова Громадської ради Воло
димир Бідах у своєму виступі зупи
нився на головних аспектах діяль
ності очолюваного ним органу. За
звітний період члени Громадської
ради провели низку виїзних засі
дань в органах охорони кордону,
під час яких мали можливість не
тільки поспілкуватися з персоналом
відомства, членами їхніх сімей, але й

наочно вивчали існуючі проблеми та
пропонували керівництву відомства
шляхи їх вирішення. Особлива увага
при цьому приділялася питанням,
пов’язаним із охороною державного
кордону, забезпеченням підрозді
лів новітніми зразками озброєння і
техніки, речовим майном та іншими
матеріальними засобами.
Після закінчення першої час
тини заходу, розпочалися установчі
збори з формування нового складу
Громадської ради. У ході їх про
ведення шляхом голосування було
обрано лічильну та мандатну комі
сії, сформовано порядок денний,
затверджено алгоритм обрання
нового складу цього органу.
Після короткого виступу пред
ставника кожного з громадських
об’єднань, зареєстрованим учасни

кам зібрання було роздано бюлетені
й розпочався процес таємного голо
сування. За його результатами до
складу нової Громадської ради уві
йшли представники 35 громадських
організацій і спілок, які займаються
протидією корупції, волонтерством,
патріотичним вихованням молоді,
роботою з ветеранами тощо.
Шляхом відкритого голо
сування серед трьох кандидатур
головою нового складу Громад
ської ради переобрано Володимира
Бідаха. Його заступниками обрано
керівника Всеукраїнської громад
ської організації – Асоціації ветера
нів та співробітників прикордонної
розвідки «Щит і Меч» – Ігоря Глову
та голову громадської організації
«Громадянське об’єднання Пол
тава» – Сергія Треуса.
n

духовність

Великий Піст: традиції та табу
Днями для християн
східного обряду
розпочався Великий піст.
Цей період церковного
календаря передбачає
особливе ставлення
людини до свого
повсякденного буття.
Які саме обмеження
і перестороги він
визначає, читайте далі.
Олена ТАЩИЛІНА

від 20 лютого 2017 року 3170-ос
по Окремому контрольно-пропускному пункту «Київ»
майор
капітану ПАУКУ Миколі Миколайовичу

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

№ 9–10, 3 березня 2017 року

Великий піст був встановлений
церквою в пам’ять про поневіряння
пустелею Ісуса Христа, який про
тягом 40 днів, незважаючи на спо
куси, відмовляв собі в їжі.
Відзначимо, що це – найбільш
строгий з усіх постів. По суті це – під
готовка християн до найголовнішого
свята – Воскресіння Христового,
період внутрішнього духовного очи
щення. Сенс говіння не в тому, щоб
чогось не їсти, а в нашій концентра
ції на головному у житті. Тілесне
постування допомагає зосередитися
на внутрішньому світі: розібратися
у цілях та цінностях, щиро покая
тися та спрямувати свій шлях таким
чином, щоб він вів до спасіння.

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Головний редактор
Головний редактор
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головного редактора
Валентина БОЖОК
Наклад: 7100 прим.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися

Чергова по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
у відділ медіапроектів та договірної роботи Інформагентства
Аліна ДАНИЛЮК
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 239-84-75

При цьому церковний устав
повністю виключає з вживання під
час Великого говіння м’яса, яйєць
та молока. Риба дозволяється лише
на свята Благовіщення та Входу
Господнього до Єрусалиму (Вербна
неділя). У Лазареву суботу можна
вживати рибну ікру.
Варто зазначити, що в Укра
їнській православній церкві вже
багато років існує монастирський
устав стосовно постів. Він регла
ментує і такі речі, як повне утри
мання від їжі протягом першого та
двох останніх днів Великого посту,
вживання тільки хліба з водою, їжа
повинна бути сирою, без олії у певні
дні тощо. Це стосується передусім
ченців. Щодо парафіяльної прак
тики, то кожен має взяти свою міру
обмежень, яка була б досить відчут
ною, але не зашкодила здоров’ю.

Водночас певні послаблення
або повне скасування фізичного
посту дозволяється тим категоріям
людей, для яких постування може
стати шкідливим. Це передусім
діти, вагітні та матері, що годують,
а також хворі, військові та люди,
котрі займаються важкою фізич
ною працею. Якщо за медичними
показаннями людині треба вжи
вати молоко чи білкову їжу – вона
може це робити. З питаннями про
благословення на послаблення
посту можна звертатися до свяще
ника.
Проте послаблення чи скасу
вання фізичного аспекту говіння
не означає, що така людина може
зовсім не постувати. Можна вжи
вати, скажімо, за медичними
показаннями певні продукти, але
обмежити себе у веселощах.
Діти також можуть не дотри
муватися посту, або трохи посту
вати вдома, а у школі їсти те, що
там подають. Проте нехай вони
бачать, як постують батьки. Краще
не заставляти дітей, а пропонувати
їм це на власний розсуд. Примуси
в релігійній сфері часто виклика
ють протилежний ефект: підліток,
якого в дитинстві змушували говіти
чи ходити на довгі літургії, може
згодом взагалі відвернутися від
церкви.
n
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