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ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ВІДОБРАЖЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

ДИТИНИ У ПРОЦЕСІ Е-ДЕКЛАРУВАННЯ 

 

Верховною Радою України 14.10.2014 року прийнято Закон України «Про 

запобігання корупції» (далі – Закон), який опублікований в газеті «Голос України» 

25.10.2014 року, набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та 

вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності [3]. 

Згідно зі ст. 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” 

пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону (народні депутати 

України, депутати місцевих рад, державні службовці, посадові особи місцевого 

самоврядування, судді, прокурори, поліцейські, посадові особи юридичних осіб 

публічного права та інші), зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом 

заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого, за минулий рік за 

формою, що визначається Національним агентством. 

Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 

прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої 

релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального 

органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової 

політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта 

декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце проживання, а також місце 

фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування 



Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи 

(проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), 

займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) 

суб’єкта декларування. 

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а 

також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під 

опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки 

яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, 

але не перебувають у шлюбі. 

Відповідно до Роз’яснення НАЗК щодо застосування окремих положень 

Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового 

контролю, розміщених на офіційному сайті https://nazk.gov.ua/ в розділі 

«Найчастіші запитання», Закон передбачає обов’язок зазначати в декларації усі 

об’єкти, які належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві 

користування.  

Такими правами користування можуть бути: оренда, сервітути, право 

користування земельною 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. 

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 останній день звітного періоду (31 грудня звітного року для щорічної 

декларації). 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» вибір місця проживання в Україні» місце 

https://nazk.gov.ua/


проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної 

одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, 

заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини [4].  

Так, у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» декларації необхідно зазначати 

інформацію про об’єкти нерухомості, де фактично проживає суб’єкт 

декларування, навіть якщо такі об’єкти нерухомого майна не належать на праві 

власності суб’єкту декларування. 

При цьому, якщо інформацію про зареєстроване місце проживання або місце 

фактичного проживання було зазначено у розділі 2.1 «Інформація про суб’єкта 

декларування» декларації, відповідну інформацію необхідно дублювати у розділі 3 

«Об’єкти нерухомості» декларації. 

У декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що 

знаходяться у членів сім’ї суб’єкта декларування в оренді чи на іншому праві 

користування. 

У зв’язку з чим виникає питання про необхідність (доцільність) окремого 

вказання місця проживання членів сім’ї декларанта – його неповнолітніх дітей, та 

відповідно, згідно роз’яснень НАЗК, необхідності окремого відображення у 

відповідному розділі 3 Декларації об’єктів нерухомості, якими вони користуються 

для проживання. 

З цього приводу звернемося до ст. 29 ЦК України, яка говорить, що місцем 

проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її 

батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або 

місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона 

проживає. 

Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є 

місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона 

проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони 

здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не 



встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або 

організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна. 

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце 

проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом [1]. 

З урахуванням наведено, можна зробити висновки, що суб’єкту декларування 

не потрібно додатково вказувати (тобто дублювати) місце проживання (об’єкти 

нерухомості) власних дітей у відповідних розділах декларації в разі проживання їх 

однією сім’єю за єдиною адресою, обґрунтовуючи це загальним принципом ЦК 

України щодо визначення місця проживання дитини разом з батьками. 
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