
5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів) 

31. Які об'єкти відносяться 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 рахунках 

в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали, подарунки у вигляді 

грошових коштів. Ці об'єкти відображаються в інших розділах декларації. 

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як у розділі «Цінне 

рухоме майно (крім транспортних засобів)» (у разі перевищення встановленого порогу 

декларування), 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 знаходиться у власності суб'єкта декларування або членів 

його сім'ї, зазначається у грошовій одиниці України на дату набуття об'єкта у власність, 

володіння або користування (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право 

власності, якщо такий документ наявний). 

Зазначення даних щодо вартості цінного рухомого майна та дати його набуття не є 

обов'язковим, якщо права на таке майно були набуті до подання суб'єктом декларування першої 

декларації відповідно до вимог Закону. У такому разі необхідно додатково зазначити, чи було 

відповідне майно набуто до початку періоду здійснення суб'єктом декларування діяльності з 

виконання 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 випадку враховується поріг декларування для цінного 

рухомого майна? Як визначити вартість об'єкта, якщо він є частиною набору? 

Порядок придбання цінного рухомого майна не має значення 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 придбані 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 розділі «Цінне 



рухоме майно (крім транспортних засобів)», так і в розділі декларації «Доходи, у тому числі 

подарунки». (Аналогічний підхід застосовується і щодо будь-якого іншого майна, яке одночасно 

є подарунком. Наприклад, подарунки у вигляді цінних паперів або транспортного засобу 

додатково декларується у розділах «Цінні папери» та «Транспортні засоби» відповідно - див. 

також роз'яснення до розділу «Доходи, у тому числі подарунки»). Крім того, цінне майно, яке 

було набуто у звітному періоді в якості подарунка, слід також відобразити в розділі «Видатки та 

правочини» в якості предмета «Іншого правочину», який не спричинив видаток (за умови, що 

вартість такого майна перевищує встановлений у цьому розділі поріг декларування у 50 МЗП). 

Важливо пам'ятати, що в розділі «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» такий 

об'єкт зазначається, лише якщо він знаходиться 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 в 

якості подарунка 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 знаходиться 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 щорічної 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 в розділі «Доходи, у тому числі подарунки», якщо 

йдеться про подарунок, а також в розділі «Видатки та правочини», якщо розмір видатку на 

отримання майна (або предмет іншого правочину, наприклад, дарування) перевищував 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 

членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в 

його чи їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте 

таке право,станом на кінець звітного періоду. При цьому вартість і дату набуття цінного 

рухомого майна, яке було набуто до подання першої декларації в електронній формі, зазначати 

не обов'язково. 

(Витяг з РОЗ'ЯСНЕНЬ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання 
корупції» стосовно заходів фінансового контролю затверджених Рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 р. № 3, із змінами, внесеними 
Рішенням Національного агентства від 06.09.2016року № 18 та від 30.09.2016року № 57) 
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