
 

 

 

Щодо необхідності одержання електронного цифрового підпису  

для подачі декларації про майно та доходи за 2016 р.  

 

 

Для подання до 1 квітня 2017 р. декларації посадовими особами юридичної особи 

публічного права за 2016 рік посадовим особам необхідно буде завчасно одержати ключ 

електронного цифрового підпису (ЕЦП). Декларація подаватиметься декларантом 

особисто (щодо себе і членів своєї сім’ї). Подання декларації здійснюється на сайті 

НАЗК: https://portal.nazk.gov.ua/login  

Форма декларації затверджена рішенням НАЗК, з нею можна ознайомитись за 

адресою: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16   

Для одержання доступу до форми декларації для заповнення на сайті НАЗК, 

необхідною є наявність ключа ЕЦП. 

Програмне забезпечення сайту НАЗК передбачає можливість застосування 

сертифікатів ЕЦП, виданих різними центрами сертифікації. Якщо особа вже має 

сертифікат ЕЦП як посадова особа університету (для підписання фінансових 

документів, доступу до державних реєстрів) – вона може використовувати його для 

підписання декларації на сайті НАЗК, і не потребує окремого ключа. 

Якщо особа не має сертифікату ЕЦП, їй необхідно такий сертифікат 

отримати.  

Повний перелік центрів сертифікаціх ЕЦП можна знайти за вказаною адресою на 

сайті НАЗК: https://portal.nazk.gov.ua/login  

Найбільш поширеним при декларуванні за 2015 р. було використання ЕЦП, 

виданих податковими органами (ДФС), органами юстиції та КБ «Приватбанк». 

Інформація про процедуру одержання ключа ЕЦП в податковій інспекції та в 

КБ «Приватбанк» додається (див. Додаток). 

Звертаємо увагу на те, що за умисне неподання декларації або декларування 

завідомо неправдивих відомостей передбачено кримінальну відповідальність за                

ст. 366-1 КК.  Водночас Університет зобов’язаний за законом повідомляти НАЗК про 

несвоєчасність або неподання декларації (ст. 49 Закону «Про запобігання корупції» 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1433755258075756 ). 
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Додаток 

 

Інформація про процедуру одержання ключа ЕЦП 

в податковій інспекції та в КБ «Приватбанк» 

 

 

1. Одержання ЕЦП в податковому органі  

 

Декларанту необхідно звернутися до відповідного органу ДФС – державної 

податкової інспекції за місцем проживання або до ДПІ у Шевченківському районі за 

адресою: пров. Політехнічний, 5а, каб. 8 т. 238-0229 (поряд із «Студентською 

поліклінікою»).   

 

Режим роботи ДПІ – в робочі дні щодня з 9 до 18, в п’ятницю до 16-45, перерва 

з 13-00 до 13-45. 

 

При собі необхідно мати: 

1. Флешку (флеш-накопичувач) 

2. Оригінал та копію паспорта 

3. Оригінал та копію ідентифікаційного коду 

4. Заповнену реєстраційну картку (бажано мати також додатковий чистий 

бланк картки для виправлення можливих помилок).  

Актуальна форма реєстраційної картки та зразок її заповнення наведено за 

адресою (внизу веб-сторінки): http://acskidd.gov.ua/fiz_osoba  

Регламент центру сертифікації ключів ДФС – розміщено за адресою 

http://acskidd.gov.ua/reglament  

При наявності документів, ЕЦП оформлюється на місці за один візит (приблизно 

за 5-7 хвилин). 

 

 

2. Одержання ЕЦП в КБ «Приватбанк» 

 

Якщо особа має зарплатну або іншу картку КБ «Приватбанк», вона може 

одержати ключ ЕЦП без відвідання банку  
Ідентифікація особи проводиться за карткою та номером телефону, який 

прив’язаний до картки.  

Одержання сертифікату ключів займає до 30 хвилин часу. Одержання цього ЕЦП 

відбувається на сайті за адресою https://acsk.privatbank.ua/service  

При цьому слід мати при собі картку та телефон, до якого вона прив’язана. 

 

 

Також програмне забезпечення НАЗК приймає ключі ЕЦП ПАТ «УкрСиббанк» та 

значної кількості інших центрів сертифікації ключів. 

Повний перелік центрів сертифікаціх ЕЦП можна знайти за вказаною адресою на 

сайті НАЗК: https://portal.nazk.gov.ua/login 
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