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З 01.01.2020 відбулися суттєві зміни у порядку 
подання декларацій у зв'язку з прийняттям 
Закону України № 140-IX від 02.10.2019 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення ефективності 
інституційного механізму запобігання корупції» 
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   Перед початком роботи з Реєстром: 
 перевірити роботу електронної поштової скриньки, адреса якої 

вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування. У разі некоректної роботи або 
відсутності доступу до неї – потрібно створити нову. У назві 
поштової скриньки не рекомендовано використовувати символи 
“-”, “_”. Також не рекомендується використовувати поштові 
скриньки, розташовані у домені RU (наприклад: хххххх@mail.ru); 

 перевірити термін дії та працездатність електронний цифровий 
підпис (далі – ЕЦП) та, у разі необхідності, отримати новий ЄЦП в 
одному з акредитованих центрів сертифікації ключів  (далі – 
АЦСК). Перелік АЦСК можна переглянути за 
посиланням: http://czo.gov.ua/status-ecp або 
https://portal.nazk.gov.ua 

 для коректної роботи з Реєстром рекомендовано 
використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої 
версії. Для встановлення інтернет-браузера Google Chrome Ви 
можете перейти за посиланням:                               

 https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html. 
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Довідка щодо заповнення е-декларацій (відділ аналітичної 
та роз'яснювальної роботи):  
  + 38 (044) 200-08-29 
 

Технічна допомога з питань заповнення е-декларацій:   
телефон: +38 (044) 200-06-94   

e-mail: support@nazk.gov.ua  
 

Графік роботи технічної допомоги: 
  понеділок – четвер: з 9.00 до 18.00,  
  обідня перерва з 13.00 до 13.45. 
 

  п’ятниця: з 9.00 до 16.45,  
  обідня перерва з 13.00 до 13.45. 
 

Поштова адреса НАЗК:  
  Україна, м. Київ,  
  бульвар Дружби народів, 28,  
  01103 

КОНТАКТИ 



Перед початком роботи з Реєстром: 





Відповідь 



Веб-сайт НАЗК: https://nazk.gov.ua/ 

Подання електронної декларації 



Подання електронної декларації 



Зміна електронної скриньки 
 Для цього слід авторизуватися в Реєстрі за адресою: 

https://portal.nazk.gov.ua за допомогою власного 

кваліфікованого електронного підпису.  
                          



У персональному кабінеті потрібно перейти до 

вкладки «Мій профіль», натиснути кнопку 

«Змінити контактні дані» та у полі «Новий E-
mail» вказати нову поштову скриньку і 
натиснути кнопку «Змінити E-mail». 

  

Зміна електронної скриньки 

Для зміни електронної поштової скриньки у 
Вашому персональному кабінеті Реєстру не 
потрібно отримувати новий КЕП (ЕЦП). 



 

 

1 

• На нову поштову скриньку надійде лист 
«Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ».  

 

 

2 

• Для зміни E-mail перейдіть за 
посиланням у листі. 

 

 

3 

• Повторно здійсніть вхід у Ваш 
персональний кабінет та перевірте 
вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» 
повинна бути вже змінена електронна 
поштова скринька. 



Перевірка працездатності ЕЦП 

Скористайтесь online-сервісом накладання КЕП 

(ЕЦП) на електронні документи за посиланням: 

https://ca.informjust.ua/sign.  
 

Результатом успішної перевірки буде 

повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, 
ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО». 
 

Якщо при накладенні електронного цифрового 

підпису виникає помилка, слід звернутись до 

акредитованого центру сертифікації ключів, який 

Вам видав ЕЦП. 
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Отримання нового КЕП (ЕЦП)  
 

1 

• Натисніть кнопку «Я змінив свій особистий ключ» 
на сторінці входу до Реєстру. 



 

 

2 

•У полі  «Поточна електронна скринька» вкажіть 
електронну адресу поштової скриньки, вказаної 
під час реєстрації та натисніть кнопку «Вислати 
код для відновлення». 

 

 

3 

• Перейдіть до вказаної поштової скриньки. На 
вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна 
ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР 
ДЕКЛАРАЦІЙ». 

 

 

4 

•Перейдіть за посиланням, яке надіслане в листі. 

Отримання нового КЕП (ЕЦП)  



 

 

5 

• Оберіть АЦСК, в якому отримано новий 
електронний цифровий підпис. 

 

 

6 

• Оберіть файл приватного ключа ЕЦП та вкажіть 
пароль приватного ключа. 

 

 

7 

• Натисніть кнопку «Змінити ЕЦП». Після успішного 
виконання вказаних дій з'явиться повідомлення 
про розгляд Вашої заявки.  

 

 

8 

•  Заявки на заміну ЕЦП розглядаються протягом    
1 доби у робочий час. Через вказаний час 
здійсніть спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП, не 
очікуючи на пошту листа з подальшими 
інструкціями. 

Отримання нового КЕП (ЕЦП)  



Отримання нового ЕЦП та зміна 
поштової скриньки 

 З нової електронної поштової скриньки 

напишіть лист на адресу електронної пошти 

support@nazk.gov.ua.  

 У темі листа обов'язково зазначте: змінено 
ЕЦП та e-mail.  

 У тексті листа зазначите:  

• Ваше П.І.Б.,  
• ідентифікаційний номер облікової картки 

платника податків (ІПН); 
• правильну (нову) адресу персональної 

електронної поштової скриньки. 



Отримання нового ЕЦП та зміна 
поштової скриньки 

 Виконайте дії, зазначені в Інструкції, яка 
надійде на вказаний Вами е-mail. 

 

 Через де-який час здійсніть спробу входу 
до Реєстру з новим ЕЦП (не очікуючи 
надходження на пошту листа з 
підтвердження змін). 



ОТРИМАННЯ  НОВОГО  ЕЦП   
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРИВАТ24 
(якщо Ви є клієнтом Приватбанку) 



1. Оберіть в системі Приват24 пунк меню “Скачать 

сертификат” (Усі послуги → Бізнес → 
Електронний цифровий підпис → 
Завантажити сертифікат):  

 



2. Для скачування сертифікату попередньо 

потрібно встановити CryptoPlugin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. По завершенню інсталяції відкриється вікно 

“Електронний цифровий підпис”: 
 

 

 

 

 

 

 

4.  Для отримання ЕЦП потрібно виконати 

наступні дії: 
4.1. Заповніть недостатні відомості в формі 

заявки на отримання сертифіката (обов'язково 

вказуємо свій електронний поштовій адрес);  
 



 Якщо всі Ваші дані коректні, то натисніть кнопку 

“Дані вірні” та переходьте до наступної дії.  Якщо 

дані невірні, то натисніть кнопку “Дані невірні” та 

здійсніть відповідне корегування. 

 

4.2. Відповідний файл буде автоматично 

завантажено в папку “Завантаження”. 
 



4.4. Введіть одноразовий пароль, який надійшов в 

SMS-повідомленні на вказаний номер телефону 

або отриманий в мобільному додатку Приват24. 

Також потрібно обов'язково поставити галочку 

навпроти пункту “Я ознайомлений та згоден з 
Умовами та правилами надання банківських 
послуг і підтверджую коректність відправлених 
мною даних.”.  
 



4.5. Формування заявки та отримання сертифікату. 
Заявка на отримання сертифікату формується 

автоматично після натискання на кнопку “Далі” на 

основі даних, які були внесені в форму заявки на 

отримання сертифікату. 
Після успішного завершення операції 

з'явиться вікно з відповідним повідомленням та 

інформацією щодо сертифіката.   

 



ВАЖЛИВА  ІНФОРМАЦІЯ 
 

УВАГА! Посилений сертифікат відкритого ключа, 
створений через систему Приват24 Ви можете скачати  
на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів 
“Приватбанк” в розділі “Сертифікати”.   
 



 

Користувачі платіжних та кредитних 
карток ПАТ КБ «Приватбанк» мають змогу 
отримати відомості про рух коштів за 
звітний період, необхідні для заповнення   
відомостей  розділів 11, 12, 13 Декларації, 
виконавши наступні дії: 
 

Всі послуги  Послуги   
 Сервіс довідок  Створити 
довідку  Інформація для 
заповнення декларації  Перейти 
до розрахунку  Вибрати період  
  Розрахувати.  



2 

1 

























 

Користувачі платіжних та кредитних 
карток ПАТ КБ «Приватбанк» мають змогу 
отримати довідку за реквізитами, 
виконавши наступні дії: 
 

В – 1  
Усі послуги  Послуги  Сервіс довідок  
 Створити довідку  Реквізити  Обрати 
потрібну картку  Сформувати. 
 

В – 2  
Усі послуги  ІНФО  Мої реквізити  
Відміти «Готівкою в інших українських 
банках»  Обрати потрібну картку  
Отримати реквізити  Роздрукувати. 
 



В – 1  



В – 2  



З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при 

заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості 
про свій унікальний номер запису в Єдиному 

державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати 

відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до ст. 46 ЗУ «Про 

запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня (Закон № 

140-IX). 

! 
1.  2.  

УНЗР 



3. Кожна особа, персональні дані якої внесені до Єдиного 

державного демографічного реєстру (ЄДДР), має право на 

безоплатне отримання довідки про внесення інформації до 

Реєстру та видані документи. 

Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані 
документи складається у формі витягу з Реєстру та 

видається протягом трьох робочих днів з дня подання 
заяви. 

Для отримання вищезазначеної довідки громадянин може 

звернутися із відповідною заявою незалежно від 

реєстрації місця проживання до Управління Державної 
міграційної служби в Запорізькій області або його 

територіальних підрозділів.  

! 
У разі відсутності у суб’єкта декларування або 

членів його сім’ї УНЗР передбачається 

можливість обрання суб’єктом декларування 

відповідного значення цього поля. 



http://www.poslugy.gov.ua/ 

http://www.poslugy.gov.ua/


https://online.minjust.gov.ua/ 
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Довідку про доходи можна отримати 
 не відвідуючи податкову інспекцію ! 

КРОК № 1  
 

Зайдіть на головну сторінку 
Електронного кабінету платника (ЕКП): 

 

 через веб-портал ДПС (http://tax.gov.ua) 
або ДФС України: http://sfs.gov.ua; 

 набравши в адресному рядку браузеру: 
http://cabinet.tax.gov.ua. 

 Через Єдиний Держаний портал 
адміністративних послуг: 

 https://my.gov.ua 
  



Вхід до ЕКП через веб-портал ДПС (або  ДФС) 



КРОК № 2  
 

Увійдіть в особистий кабінет 



 

 Вхід в ЕКП здійснюється з використанням 
електронного цифрового підпису, який 
можна отримати у будь-якому 
Акредитованому центрі сертифікації ключів 



КРОК № 3  
 

Для входу в ЕКП оберіть тип 
електронного ключа 





КРОК № 4  
 У нижньому полі введіть пароль для 
ключа та натисніть кнопку “Зчитати”. 



 Якщо ключ дійсний, то на екрані 
з'явиться напис “Ключ успішно 
завантажено”.  



КРОК № 5  
 Після ідентифікації оберіть розділ “ЕК 
для громадян”. 

 







КРОК № 7  
У формі запиту заповніть всі реквізити 



Перевірте правильність заповнення 
запиту  



Збережіть запит щодо отримання 
відомостей з ДРФО – платників податків…  



КРОК № 8  
Виділіть необхідний рядок в інформації 

про запити і підпишіть запит. 





КРОК № 9  





КРОК № 10  
Перевірте наявність запиту у каталозі 

відправлених документів, перейшовши за 
вкладкою “Відправлені документи” 





 За результатами обробки запиту до особистого 
електронного кабінету платника податків надходить 
“Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - 
платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та 
утриманих податкiв вiдповiдь на запит у електронному 
виглядi[F1401802]”, яку можна переглянути, перейшовши 

за вкладкою  “Вхідні документи”. 



 Для перегляду відповіді спочатку потрібно її 
виділити, а потім  натиснути кнопку “Перегляд”. 

Після натискання кнопки “Перегляд” 
відкривається pdf-файл з інформацією про 
отримані Вами впродовж звітного періоду 
доходи. Даний файл можна зберегти або  
роздрукувати. 



відомості про суми отриманих доходів та 
суми сплачених податків в електронному 
вигляді надаються за останні три роки 
(поквартально), відомості за останній звітний 
період (квартал) надаються через 60 днів 
після його закінчення. 

УВАГА,  







Довідку про доходи пенсіонера 
(загальний розмір призначеної пенсії) 
в електронному вигляді з 
підтвердженням QR-кодом можна 
отримати на сайті Пенсійного фонду 
України.  

! 
 

КРОК № 1  
 

Зайдіть на Портал електронних послуг 
через головну сторінку Веб-сайту 

Пенсійного фонду України 
 

https://www.pfu.gov.ua/cv/  
 

  

https://www.pfu.gov.ua/cv/
https://www.pfu.gov.ua/cv/




КРОК № 2  
 

Зареєструйтеся на Порталі 
електронних послуг  

 
  







КРОК № 3  
  



КРОК № 4 
Сформуйте запит на отримання 

електронних документів   
  



КРОК № 5 
Оберіть в типі звернення рядок 

“Довідка про доходи пенсіонера” 
  



КРОК № 6 

Заповніть всі поля позначені *.  

В полі “Строк довідки – за (місяців)” 

поставте цифру 12.   
  



КРОК № 7 
Підпишіть запит на отримання 
документів за допомогою ЕЦП 

  





КРОК № 8 
Перевірте наявність запиту в переліку звернень, 

а потім зайдіть до вкладки “Виконано” та 
відкрийте відповідний документ. 

  





Отримання витягу з Єдиного 
державного реєстру МВС  

https://igov.gov.ua/service/1397/instruction 

https://igov.gov.ua/service/1397/instruction
























Дякую  за  увагу! 

Тел. / факс (0612) 62-11-26 

E-mail: centerzapsich_1@ukr.net 

Веб-сайт: http://zcppkk.com.ua 

 


