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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в

YKpaTHi

Сума одержаного (нарахованого) доходу

Перелiк доходiв

декJIаранта
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у

5

j
."
,
i

i

:

ооди, HapaxoBaHi
умов трудового

Bpi'

'rI
I. I

вuплаm,

HayкoBoi i творчоi дiяльностi,

j

та сил;в.rО

:ОУlfiорськоТ

j

flИВlflеНflИ; ПРОЦеНТИ

'l0. i матерiальна дрпопrога

,

15. i cTpaxOBi випл_ати, страховiвiдшкодування,

викупнl
за
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розмiр доходу

Назва краТни
в lноземнlи в€lлютl

21

перерахованого у гривнl

,if-

В. одержанi (Hap#xoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciм'i декпаранта
Разиiр доходу

Назва краТни
в iноземнiй валютi

22.

перерахованого у гривнi

Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно
д, Майно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декпаранта на придбання такого майна або на корисryвання ним

Сума витрат (грн) на
Jt

Перелiк об'екгiв

23

j 3емельнiдiлянки

24. : Житловi будинки

25.

26,

27

28

lнше нерухоме
майно

Мiсцезнаходження об'екга (краIна, адреса)

3агальна пло|ла
(кв м)

придбання
у власнlсть

оренду чи
на lнше право

корисryвання

5
Б. Майно, що пербувае у власностi, в орендi чи на lншому правl користування
членlв clM'l декларанта

29.

30.

Житловiбудинки

i

зl

Садовий

(дачний)

i

Гаражi

lнше нерухоме
майно

t

6

Сума витрат (грн) на
Перелiк
транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двиryна, куб см, потуlкнiсть

двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску

придбання
у власнiсть

оренду чи
на lнше право

корисryвання

Б. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правl
користування член iB ciM'T декларанта
Марка/модель
Перелiк транспортних засобiв

41.

ý

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)

i"*

42

Воднi засоби

iз

lншiзасоби

(об'ем цилiндрiвдвиryна, куб см,

поlпкнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви
д.

та lнtлl активи, що перебувають у власностi
та
витрати
декларанта на придбання таких апивiв (грн)
декларанта,

Вr<лrади у банках, цiннi папери

у тому числi за кордоном

45

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах, у т. ч.:
+

46.

47.
48.
49.

50

Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'i декларанта (грн)
у тому числl за кордоном

5,1

i Сума коштiв на рахунках у банках та

52.

i Номiнальна

:; ФlНаНСОВИХ
фiнансових ycтal
установах

l Розмiр

BapTicTb цiнних

iнших

паперiв

BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу
товариства, пiдприемства,
:

:

j
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Роздiл VI. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)

54.

fl

обровiльне страхуванця

55.
56.
57.
58.

59.

60,
61.
62.
63.

м.

3асвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДекларацiТ вiдомостей
,,

/9

I

1с,

Примiтка. 1- ,Щеr<ларацiя 3аповнюсться i подаеться особами, зазначеними
'1 i пiдпунктi "а" пунктУ 2
пунктi
у
частини першоТ статгi 4, та особами, зазначеними
в абзацi першому частиuи першоi cTaTTi 11 Закону Укратни "про засади запобiгання
i протидiт коруп.цiТ". При цьому особами, fiазначёними в абзацi n"fr.,o"y ;;;;;;;
першоI статгi 1'1 цьогО 3акону, вiдомостi щФдо витрат (вкладiв/внескiв1
у декларацiТ
не зазначаються.
2. ,щешарант 3аповнюе декларацiю в"flасноручно чорнильною або кульковоtо
ручкою синього або чорного кольору Такиr\f чинопr, що забезпечуе вiльне читання
внесених вiдомостей.

3. У позицiТ 1 у pa3i, якщо декларантсl;т у звiтному роцi зплiнено прiзвище, iм'я,
по батьковi, спочатку зd'значаеться нове пl,iэЪище, iм'я,'по батьковi,
ду**",

"у

попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.

-

ЯкщО декларант чере3 своТ релrгiйнi r,лереконання вiдмовився вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковот картки Г,;1?тникэ податкiв та повiдомив про це
вiдповiдний орган державноТ податковоТ с,зilжби i мао про
це вiдмiтку паЪпортi
громадянина Укратни, у декларацiт завначаються серiя та номеру паGпорта
громадянина УкраТни.
I

z зазнёчаються вiдомостi ,щодо мiсця проживання
адреси житла на кiнець звiтного року.
4. У позицiт

iз

зазначенням

У разi якщо

на3ва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла)
за3нала у звiтномУ роцi змiни, lло не вiдобр:*нкено
у паспортi громадянина УкраТни декларанта, - зазначаеться також назва станЕ:l[чi на даry заповнення декларацiТ.
5. У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на яку
претендуе декл€lрант.
.",,
6, У позицiт 4 зазначаютьея вiдоплостl вiдповiдно до абзацу десятого частини
першоТ cTaTTi 'l 3акону УкраТни "Про засади з;апобiгання i протидiТ
кЬрупцiТ''.

7, ВiдомОстi прО довжинУ транспортноi,: засобу зазначаються лише позицiях
у

з7,38,42i4з.

1

У разi вiдсугностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставитьGя прочерк.
9. Вiдомостi rдодо фiнансових сум заокрi/глюються
до гривнi.
10, У полi "перера*ованого у гр}lвнi" т позицiях 21-22 i полi ''у
тому числi за
кордоном" у по3ицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним
}qypcotv! гривнi до
вiдповiднот iноземнот валюти, установлениrrt t-iацiональним
банком Укратни на день
проведення фiнансовоТ операцiТ.
11. Поле "сума витг)ат (грн) на при
а
ренду нш
о
корисryвання" у позицiях 23-28, З5"*39 i r
'
Й* +ii,
56
2
заповFl}оеться, gцltlо разова витрата (вкilад
п
й iз за
их
й
у звiтному роцi дорiвнюеuабо перевищуе 80 Tttt:. гривень.
8,

банк
зякимиуд

11, У полях "Усього'' т
повне найменування

органiзацiй тощЪ,

1Ti::TI1*

_l-Щl!Т""*'
вlдносиllи.

12, ffocToBipHicTb внесених до
деклар,ацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
деклара|lта та зазначенням дати iT заповнен}lя.

13, БланкИ

УкраТни

порядку.

деклrарацiI виготовляють:я
n

у

визначенOму Кабiнетом MiHicTpiB

