
ІХ. Особливості відображення відомостей про цінні папери 

73. Які цінні папери слід декларувати у відповідному розділі 

декларації? 

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону в декларації 

зазначаються відомості про 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 сертифікати, 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 5 «Цінне рухоме 

майно (крім транспортних засобів)». 

Зазначаються лише цінні папери, що належать суб’єкту декларування або 

члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду. 

Якщо цінні папери суб’єкта декларування або члена його сім’ї передані в 

управління іншій особі, додатково зазначаються відомості про таку особу. 

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище, а також суб’єкти декларування, які займають посади, пов’язані з 

високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 Закону, вказують у 

декларації також цінні папери, які є об’єктами права власності третьої особи, 

якщо 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 (такі відомості не зазначаються 

в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній 

особі, зазначеній у пункті 51 частини першої статті 46 Закону, та їх головним 

призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної 

особи). 
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74. У якому розділі декларації слід вказувати акції, що належать 

суб’єкту декларування або члену його сім’ї? 

Акції зазначаються в розділі 7 «Цінні папери» декларації і не зазначаються 

в розділах 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» та                                                

8 «Корпоративні права». 

75. Якими є правила зазначення вартості цінних паперів у декларації? 

Вартість цінних паперів відображається відповідно до їх номінальної 

вартості, при цьому у декларації зазначається кількість таких цінних паперів та 

номінальна вартість одного цінного папера. 

Законодавством визначено низку цінних паперів, які не мають номінальної 

вартості, а посвідчують права особи на отримання грошового доходу,  

на одержання суми вкладу та процентів, право на виплати власнику цінного 

папера або посвідчують безумовне грошове зобов’язання. 

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» казначейське зобов’язання України – державний цінний 

папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, 

посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником 

казначейського зобов’язання України, дає власнику право на отримання 

грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських 

зобов’язань України. Номінальна вартість казначейських зобов’язань України 

може бути визначена у національній або іноземній валюті.  

Частиною першою статті 12 вказаного Закону визначено, що інвестиційний 

сертифікат – цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, 

інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового 

інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку  

в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому 

інвестиційному фонді.  

Відповідно до частини першої статті 13 вказаного Закону ощадний 

(депозитний) сертифікат – цінний папір, який підтверджує суму вкладу, 

внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання  

із спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених 

сертифікатом, у банку, який його видав. 

Згідно з частиною першою статті 14 цього Закону вексель – цінний папір, 

який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ 

третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику 

векселя (векселедержателю). 

Частиною першою статті 151 зазначеного Закону державний 

дериватив – цінний папір, що розміщується державою на міжнародних фондових 

ринках і підтверджує зобов’язання України відповідно до умов розміщення 

цього цінного папера здійснити виплати власнику цього цінного папера в разі 

досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України, а також 
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здійснити інші виплати. 

 

Таким чином, у декларації відображається кількість таких цінних паперів, а 

в полі «Номінальна вартість» необхідно обрати позначку «Не застосовується». 

 


