ПАМ’ЯТКА
суб’єктам декларування Держенергонагляду!
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції інформує.
1 січня 2022 року розпочався черговий етап подання декларацій особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
Просимо Вас відповідально зазначати достовірні відомості у декларації.
Звертаємо увагу, що більшість інформації, необхідної Вам для заповнення
декларації, міститься у відкритих державних реєстрах:
Державний
реєстр
речових
прав
на
нерухоме
майно:
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців
та громадських формувань. Тут ви можете знайти інформацію для
заповнення розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або
члени його сім’ї»: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Єдиний державний реєстр МВС. Він містить інформацію про
транспортні засоби, які перебувають у особи на праві власності чи
користування: https://igov.org.ua/service/1397/general
Реєстр застрахованих осіб Пенсійного фонду України. Такий реєстр
містить
інформацію
про
отримані
протягом
року
доходи.
http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoInsurer
Крім того, відомості про доходи можна отримати, сформувавши запит в
особистому кабінеті на сайті Державної фіскальної служби за посиланням:
https://cabinet.sfs.gov.ua/login
Власникам повітряних суден, а також морського та річкового транспорту
радимо перевірити інформацію у Реєстрі цивільних повітряних суден
України: https://avia.gov.ua/state-civil-aircraft-register-of-ukraine/
Судновій книзі України, Державному судновому реєстрі:
https://marad.gov.ua/ua/poslugi/derzhavnij-sudnovij-reyestr-ukrayini
Інформацію щодо зареєстрованих патентів на винаходи, корисні моделі,
промислові знаки та інші відомості, які необхідні для заповнення розділу 6
«Нематеріальні
активи»
можна
знайти
за
посиланням:
https://data.gov.ua/dataset/6f3ad6c8-f303-4c2c-a36a-fa84c5b4e876
З правилами користування зазначеними реєстрами можна ознайомитись
на сайтах відповідних органів державної влади.
Слід також мати на увазі, що інформація, яка міститься у таких реєстрах,
може бути не завжди повною, та періодично оновлюється.
Нагадуємо, 01 грудня 2021 року набрав чинності наказ Національного
агентства з питань запобігання корупції від 23 липня 2021 року № 449/21,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року
за № 987/36609, яким затверджені:
форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування;
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Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Порядок).
Порядок визначає процедуру заповнення та подання до Єдиного
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених
статтею 45 Закону України «Про запобігання корупції».
З Роз’ясненнями щодо застосування норм антикорупційного
законодавства, а також Порядком пропонуємо ознайомитись на офіційному
вебсайті Держенергонагляду у розділі «Запобігання та протидія корупції» за
посиланням: https://sies.gov.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/informacijnoanalitichni-materiali/rozyasnennya-shchodo-zastosuvannya-norm-antikorupcijnogozakonodavstva
Кампанія з декларуванням триває до 31 березня 2022 року включно.
Отримати роз’яснення щодо заповнення декларації можна:
- звернувшись до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції
Держенергонагляду: (044) 204-79-84, вн. тел. 10-84, за е-адресою
HerasymenkoO@sies.gov.ua. Консультації надаються в робочі дні з 8:00 до
17:00;
- за телефоном контакт-центру НАЗК (044) 200-06-94. Консультації
надаються в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00;
- за адресою support@nazk.gov.ua до служби технічної підтримки;
- у пошуку за ключовим словом у базі знань НАЗК за посиланням:
https://wiki.nazk.gov.ua/
З повагою
Герасименко Олександр Олександрович
Начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції
Державної інспекції енергетичного нагляду України

