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до Закону Украiни
"Про засади запобiгання

1 протидii корупцir ''
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi
Сума одержаного (нарахованого) доходу

Перелiк доходiв

декларанта

членiв ciM'i
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i СУМи та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
i договором страхування, недержавного пенсiйного
i забезпечення та пенсiйного вкладу
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i iншi види доходiв (не зазначенiу позuцiях 6-19)
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни декIарантом
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Роздiл III. BИoMocTi про нерухоме майно
А. Майно, цо перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користуваншl ним
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T деклараrrта

Загшьна гrлоща (кв. м)
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земельнi дiлянки

Житловi будинки
:i:

-f, r'rtrtr
9Й/:

-i;;фй;i/:
,7рлаба"zаz7!l':

ft,

ii
ii

ж.
dd..

i

i]

,!+{

6

Перелiк
транспорших засобiв

Марка./модель

uшiнлрiв лвигуна. куб. см, поryжнiсть двигуна,
кВт, довжина, см)

Автомобiлi
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(спецiальнi)

37.

Повiтрянi судна

39.

Iншi засоби

Сума витрат (грн) на

(об'ем
PiK випуску

придбання
у власнiсть

оренду чи
на iнше право

користування

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

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи
А, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
декларанта, та витрати деш,lаранта на придбання таких акгивiв (грн)
Усього

Перелiк

Сума коштiв на рахунках у банках та
фiнансових установах, у т. ч.:
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членiв ciM'T декларанта (грн)
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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
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Б. Фiнансовi зобов'язання членiв
Перелiк фiнансових зобов'язань

ciM'T

декларанта (грн)
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l

у

тому числi за кордоном

60.
61.

62,
63.

64.

i Погашення суми процентiв за позикою
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засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй !екларацii вiдомостей
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зазначеними у пунктi 1 i
примiтка. 1. .щекларацiя заповнюеться i подаеться особами,
зазначеними в абзацi першому
пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами_,_
запобiгання i протидii корупцiТ". При
частини першоТ crarri 11 Закону Украiни ''Про засади
частини першоi cTaTTi 11 цього Закону, вiдомостi
цьому особами, зазначени*" " uйuцi першому
не зазначаються,
щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацii
чорнильною або кульковою рr{кою синього
2..д,екларант заповнюс декларацiю власноручно
вiльне читання внесених вiдомостей,
або чорного кольору таким чином, що забезпечуе
3.УпозицiilУразi,якЩоДекларанТомУ-звiтномУроцiзмiненопрiзвище,iМ'я,Побатьковi,
- попередне прiзвище, iм'я, по

а
спочатку зазначаеться нове ,rрiз""ще,'ir'о, ,rо-батьковi, у дужках
батьковi.

ЯкщоДекларанТчереЗсвоТрелiгiйнiпереконаннявiДмовивсялвiдлрийняТ-гярессТрацiйного
про це вiдповiдний орган доходiв i
номера облiковоi карткИ платника податкiВ та повiдоМив
Украiни, - у декларацiТ зазначаються серiя та
зборiв i мае про це вiдмiтку у паспортi громадянина
номер паспорта громадянина УкраIни,
мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на
4. У позицiт 2 зазначаютъся вiдомостi щодо
кiнець звiтного року.
одиницi (адреса житла) зззнзл&ч_,
разi якщо назва адмiнiстративно_територiальноi
декларанто, громадянина Украiъи
звiтному рочi змiни, що не вiдображено у паспортi
зазначаеться тако}к назва станом на дату заповнення декларацiТ.
посада або rrосада, на яку претенду€
3 зазначасться займана декларантом

у

-

5.

У

позицii

декларант.

абзацу десятого частини першоi cTaTTi
i протидiТ корупцii".
1 Закону Украiни ''Про засади запобiгання
лише у позицiях з7,38, 42 i
7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються
4з.
вiдповiдному полi ставиться прочерк,
8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у
гривнi.
9. ВiдомоСтi щодо фiнансових сум заокруглюються до
i полi "у тому числi за кордоном" у
10. у полi ''перерахованого у гривнi" у позицiях2!-22
гривнi до вiдповiдноi iноземноi
позицiях 45-64 r*rru.rulorься вiдомостi за офiцiйним курсом
на день проведення фiнансовоi операчiТ,
валюти, установленим Нацiональним банком Украiни
власнiсть/оренду чи на iнц9 _ппБо
11. Поле ''сума витрат (грн) на придбання
46,48,50, 56, 59 l62
користування'' у пЙицiях z5-z8,з5_Зg i поле "усього" у
по коrкнiй iз зазначених позицiй у звiтному
заповнюсться, якщо разова витрата (вклад/внесок)
80 тис, гривень,
рочi лорiвнюе або перевищуе
позицiях 45_64 зазначаеться повне
111. у поJutх "усього" та "у тому числi за кордоном" у
пiдприсмств, органiзацiй тощо, з якими
найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств,
його ciM'i наявнi вiдповiднi вiдносини.
у декJIаранта чи членiв
засвiдчуеться пiдписом декларанта та
12.,щостовiрнiсть внесених до декларацiт вiдомостей
зазначенням дати iI заповнення,
6.

У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до

у
позицiях

MiHicTpiB УкраiЪи
13. Бланки декларацii виготовлЯютьсЯ У визначеномУ Кабiнетом

порядку.
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