
ІНФОРМАЦІЯ 

суб’єктам декларування Держенергонагляду щодо обмежень при 

прийнятті подарунків та граничних сум для виконання вимог  

Закону України «Про запобігання корупції» 

у 2022 році 

 

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Держенергонагляду 

наголошує про необхідність дотримання суб’єктам декларування обмежень, 

встановлених Законом України «Про запобігання корупції». 

Так, керівникам забороняється приймати подарунки від своїх підлеглих. 

Родичі та близькі особи державного службовця можуть дарувати йому 

подарунки будь-якої вартості. 

Однак, вартість подарунків від інших осіб не може перевищувати  

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб (ПМ), встановлений на день 

прийняття подарунка, одноразово. 

При цьому загальна сума подарунків суб’єкту декларування за рік  

не може перевищувати 2 ПМ станом на 1 січня того року, в якому прийнято 

подарунки – 4 962 грн. (у 2022 році). 

Подарунок, вартість якого перевищує 5 ПМ (12 405 грн (у 2022 р.) 

та 11 350 грн (у 2021 р.), підлягає відображенню у щорічній декларації. 

З метою дотримання вимог частини 2 статті 23 «Обмеження щодо 

одержання подарунків» Закону України «Про запобігання корупції» вартість 

отриманих від однієї особи (групи осіб) подарунків, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність, у 2022 році не повинна 

перевищувати: 

з 1 січня по 30 червня – 2481 грн., 

з 1 липня по 30 листопада – 2600 грн., 

з 1 грудня – 2684 грн. 

До того ж, якщо подарунок коштує понад 100 ПМ (248 100 грн.  

(у 2022 р.) та 227 000 грн (у 2021 р.), то за певних обставин, що його потрібно 

буде відобразити у декількох розділах декларації. Наприклад, якщо 31 грудня 

2021 року близька особа подарувала вам ювелірну прикрасу, вона вказується 

як у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)», так і в 

розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. 

Також, відомості про подарунок вносяться до розділу 11 «Доходи,  

у тому числі подарунки» декларації лише у разі: 

1) якщо його вартість перевищує 5 ПМ, встановлених для працездатних 

осіб на 1 січня звітного року; 

2) одержання подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких 

подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 

5 ПМ, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Такі 

відомості включають дані про вид, джерело та розмір отриманого доходу. 
 

З метою отримання додаткових консультацій з питань обмежень при 

прийнятті подарунків, пропонуємо звертатись до Відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції: (044) 204-79-84, вн. тел. 10-84,  

е-пошта: HerasymenkoO@sies.gov.ua. 


