
 

До уваги суб’єктів декларування:   

 визначено особливості фінансового контролю у період дії воєнного стану  

 

Відповідно до положень Закону України від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист 

інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану 

або стану війни» фізичні особи подають документи, подання яких вимагається 

відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану 

війни за весь період обов’язку подати документи. 

 У звʼязку з цим відтерміновано строк виконання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема, щорічної та при звільненні), 

повідомлення про зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента. 

 Такі документи необхідно буде подати протягом трьох місяців після припинення 

чи скасування воєнного стану або стану війни. 

З цього приводу Національним агентством з питань запобігання корупції надано 

розʼяснення від 07.03.2022 № 4 щодо застосування окремих положень Закону України 

«Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного 

стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, 

повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, 

проведення перевірок) (https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/Rozyasnennya-4-

vid-07.03.2022.pdf) 

Так, щорічна декларація за 2021 рік подається у період з 00 годин 00 хвилин дня, 

наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин 

відповідного числа третього місяця від такого дня. Така декларація охоплює звітний 

рік (період з 01 січня до 31 грудня 2021 року включно) та містить інформацію станом 

на 31 грудня звітного року.  

Наприклад, воєнний стан скасовано 25.08.2022. Щорічна декларація (з будь-

якою позначкою) за 2021 рік має бути подана до 26.11.2022 включно. 

Водночас звертаємо увагу про наявність технічної можливості подати 

декларацію навіть під час воєнного стану – доступ до особистого кабінету декларанта 

та усіх поданих раніше документів у Реєстрі декларацій працює. Отож за наявності 

бажання та можливості подати декларацію це можна зробити через 

посилання: https://portal.nazk.gov.ua/login. 

Крім цього, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента, обов’язок подання якого виник під час дії воєнного стану, суб’єкт 

декларування подає у період з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення 

чи скасування воєнного стану, до 00 годин 00 хвилин відповідного числа третього 

місяця від такого дня. 
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