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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi
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, забезпечення та пенсiйного вкладу
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом
Розмiр доходу

В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Укра'lни членами ciм'i декларанта
Розмiр доходу

Назва краТни

t
22

ii

-ý

в lноземнlи валют|

перерахованою у гривнi

Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно
А. Майно, що перебуваg у вла HocTi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на корисryвання ним
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Житловi будинки
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Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса)
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Б. Майно, що перебувае у власностl, в орендlчи на lншому правl користування
членiв ciM'i декларанта
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| Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса)
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Роздiл !V. Вiдомостi про транспортнi засоби
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Б. Транспортнi засоби, щЬ перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiм'i декларанта
Перелiк транспОртних

заmбiВ

Марка/модель
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Автомобiлi BaHTaKHi
(спецiальнi)
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Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
l-

jT

цилiндрiв двиryна, куб. см,

'об'ем
поryжнiсть
двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнцliактиви
А. Вклади у банках, цiннi папери та lншl активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)
у тому числl за кордоном
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lHl,IJl активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'i дешаранта (грн)

Б. Вклади у банках, цiннi папери та

у тому числl за кордоном
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань

у тому числi за кордоном

54.

55.
56.

57,
58.

59.

Б. ФiнансоВi зобов'язання членiв

ciM'T

Перелiк фiнансових зобов'яэань

декларанта (грн)
у тому числl за кордоном

60 i Добровiльне страхування
61. ;

в2.

Недержавне пенсiйне

забезпечення

i Утримання зазначеного у роздiлах lll-v майна
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63.
64.

Засвiдчую правильнiсть зазначених цiй
у
.ЩешарацiТ вiдомостей
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Примiтка. 1, .Щешrарацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними
у пунктi 1 i пiдпункгi "а" пунктУ 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами, зазначеними
в абзацi першомУ частинИ першоТ cTaTTi 1'l 3аконУ УкраТни "Про засади запобiгання
i протидiт корупцii". Пр4 цьому особами, зазначёними в абзацi першому частини
першоТ cTaTTi 11 цьогО 3акону, вiдомостi
щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiТ
не зазначаються.
2, .щеклrарант 3аповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою
ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання
внесених вiдомостей.

3, У позицii 1 у разi, якщо декларантоМ у звiтному
роцi змiнено прiзвище, iм'я,
по батьковi, спочаткY
нове
прiзЬище,
iм'я,'по'
батьковi, у дйа, :.а3наlаеться
попередне прiзвище, iм'яl

i

по батьковi.

ЯкщО декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд
прийняття
реестрацiйного номера облiковот картки платника податкiв та повiдомив про
це
вiдповiднИй орган державноТ податковоТ слуяби i мае про
BijMiTKy у паспортi
це
громадянина Укратни, у дешrарацiт заiначаються серiя та
номер паспорта
громадянина УкраТни.
4, У позицiт 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз
зазначенням
адреси житла на кiнець iЁiтного року.

У разi якlлО на3ва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла)
3а3нала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено паспортi
громадянина УкраТни у
декларанта, - 3а3начаеться також на3ва станом на даry заповнення
декларацiТ,
5, У позицiт 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада,
на яку
претендуе декларант
6, У позичiт 4 зазlцlчаються вiдомостi вiдповiдно
до абзацу десятого части1-1и
першоI cTaTTi 1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання
i протидiТ кЬр!пцiГ'
7, ВiдомОстi прО довжинУ транспортного засобу зазначаються
лише у позицiях
37,38,42i43,
У разi вiдсугностi окремих вiдомостей вiдповiдному
полi ставиться прочерк.
у
9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються
до гривнi.
у позицiях 21-22 i полi ''у тому числi за
вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi
до
м Нацiональним банком УкраТни'r" д"Бi
8,

11, Поле "сума в.итрат (грн) на придбання
у вл.аснiсть/оренду чи на iнше право
корисryвання" у позицiях 23-28,35-39, i поле
"усiого" у позицiях 46, 48, 50, 56, 59 i62
3аповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок)
по кожнiй iз зазначених позицiй
у звiтному роцiдорiвнюе або п"рЬ."щуе 80 тис. ,р^6rr.
tr|, У полях ''УсьогG' та ''у
повне найменування банкiв,'
органiзацiй тощЪ, з якими
лl]{1lч"",,
у

,-тii:ч,*

i
декла

вlдносини.
12, ,Щостовiрнiсть внеGених
до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться пiдписом
декларанта та зазначенням дати iT заповнення.

13, Бланки

УкраТни порядку.

деr<ларацiТ виготовляються

у

визначеному Кабiнетом MiHicTpiB

