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Вiдомостi про доходи

А, Одержанj (Hapaxoвaнj) з ycix джерел в yкpaiнi
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дохй вИ вiдч)А(eння цiнних палерiв та корпоративних
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Б, Майно, що перебувао у власностi, в орендiчи на iншому правi
користування
членiв ciм'i декларанта
мiоцезнэходження
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Роздlл |v, ВИомостi про транспортяi засоби
А. Транспортнi засоби, цо перебувають у власностi, в орендiчи на iнlлому правi корисryвання
декпаранта, та витрати декларантal на lx придбання (|(oристування)
марв/модель
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Б. Транслортнl засоби. цо перебуваоть у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'i демаранта
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Роздlл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнtлi активи
А. Вмади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностi
демаранта, та витрати демаранта на придбання таких аlоивiв (грн)

Сума

KoUlTiB на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах, у т, ч.:

вмадених
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у звiтному роцi

Номjнальна Bapтicтb цiнних паперjв, ут, ч.:
придбаних у звhному роцi
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l€лiталу товариства, пiдприемства,
органiзацiТ,
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ч.:
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Б. Вмади у банках. цiннi папери та iншi акгиви, що перебувають у власностi
членiв сiм'I демаранта (грн)

Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах

Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв
Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)

капiталу товариства, пiдприемства,
орrанiзацiт
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РоздIл vl. Вiдомостi про фlнансовi зобов'язання
А. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (rрн)
Перелk фiяансових зобов'язань

Добровiльне страхування
Недеркавне пенсjйне забезпечення
Утримання зазначеного у роздiлах ll|_V майна
Погашення основноТ суми лозики (кредиту)

Поmшення суми лроценliв за позикою
(кредитом)

lншi не зазначенi у роздiлах lll_V витрати

Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм"iдемаранта (грн)
пер.лk ф]нансових зобовiязань

Добровiльне страхування
61,

Недержавне пенсiйне забезпечення
Утримання зазначеноaо у роздiлах lll_V майяа
Погашення ocHoBHoI суми позики (кредиту)

64.

Погашення суми процентiа за позикою
(кредитом)
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Примiтка. 1. Декларацiя эаповнюеться i подаоться особами, заэначеними
у пунrгi 1 i пiдпунктi "а" пунlfiу 2 частини перuJоi cTaTTi 4, та особами,
зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 1'1 3акону Украiни "Про
засади запобiгання i протидii корупцi1". При цьому особами, зазначеними в
абзацi першому частини першоТ стапi 1'1 цього Закону, вiдомостi цодо витрат
(вкладiв/внескiв) у декларацii не зазначаються.
2. flекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, lло забезпечуе
вiльне читання внесених вiдомостей.
3. У позицiТ 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвице,
iм'я, по батьковi, слочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у

- попередне прiзвище, iм'я, по батьковi.
Якщо декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився

дркках

вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоТ картки платника податкiв та
повiдомив про це вiдповiдний орган державноТ податковоj служби i мае про це
вiдмiтку у паспортi громадянина Украiни, - у декларацii зазначаються серiя та
номер паспорта громадянина Украiни.
4.
гюзицiТ
зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз
зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.
У разi якщо наэва адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса житла)
зазнала у звiтному роцi змlни, U.lо не вiдображено у паспортi громадянина
Украiни - декларанта, - зазначаеться також назва станом на дату заповнення
декларацiТ.
5. У позицii 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на
яку претендуе декларант.
6. У поэицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу дев'ятого
частини перщоТ cTaTTi '1 Закону УкраIни "Про засади запобiгання i протидii

У

2

корулцiТ".

7, Вiдомостi цодо реострацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв або cepiT та номера паспорта громадянина УкраТни, що зазначаються
у позицiях 1 i 4, та цодо мiсцезнаходження об'екга, що зазначаються у
позицiях 2 та 23-34, е iнформацiею з обмеженим доступом i не пiдлягають
оприлюдненню.
8. У разi вiдсрностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться
лрочерк.
9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi
за кордоном" у лозицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом
гривнi до вiдповiдноТ iноземноi валюти, установленим Нацiональним банком
УкраТни на день проведення фjнансовоi операцii.
11. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
право користування" у позицiях 23-28, 35-З9 поле "усього" у позицiях
46,48,50,56 та 59 заповнюеться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по
кожнiй iз заэначgних позицiй
звiтному роцi дорiвнюе або перевишуо
150 тис. Фивень.
12. ,Щостовiрнiсть внесених до декларацii вiдомостей засвiдчуеться
пiдписом декларанта та зазначенням дати iT заповнення.
13. Бланки декларацii виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicтpiв
УкраТни порядку.
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