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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно
майно, що перебува9 у власностi, в орендi чи на iHt-uoMy правi користування декпаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Сума sитрат (грн) на
Перелiк об'еrгiв

Мiсцезнаходхення об'екга
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Б, ТранспОртнi засобИ,_що перебУваютЬ
у вла,сностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв сiм'ilдекларанта'
Марка/модель

Перелiк транспортних засобiв

(об'ем цилiщрiв двиryна, куб. см,

потрfiнigъ двиryjiа, кВт, довжина, см)
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|ншi засоби
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншi активи
А, Вклади

у банках, цiнйi папери та iншi активиt що перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)
Перелiк

45.

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

46,

вкладених у звiтному роцi

47.

Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв, у т. ч.:

48.

придбаних у звiтному роцi

49.

Розмiр BHeoKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприсмства,
органiзацiТ, у т. ч.:

50.

внесених у звiтному роцi

Перелiк

51.

Сума коtлтiв на рахунках у банках та iнших
фiнансових установах
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Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв
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Роздiл И. Вiдомосii про
фiнансовi
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Фiнансовi зобов'язання декларанта
та iншi його витрати
Перелiк фIнансових зобов'язань
у

тому числi за кордоном

обровiльне страхування
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Недержавне пенсiйне забезпечення
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утримання зазначеного
у роздiлах tll-v майна
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Логашення ocHoBHoi суми позики (кредиту)
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Погашення суми процентiв за позикою

1кредитом)
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Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'iдекларанта
(грн)
усього

у

тому числi за кордоном
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64.

3асвiдчую правил bHicTb зазначених
у цiй !екларацil' вiдомостей
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Примiтка. 1, ,Цеrсrарацiя заповнюеться i подаоться особами, зазначеними
у пункгi '1 i пiдпу.,
"а" пункгУ 2 частинИ перtuоТ статгi 4, та особами, зазначенимИ в абзацi першому частини пepllcTaTTi 11 3аконУ УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцii'", При
цьому особам
3а3наченИми в абзацi першоМу частинИ першоi' cTaTTi 11
цьогО Закону, вiдомостi щодо витр
(вкладiв/внеr:кiв) у декларацit' не зазначаються.
2.щекларант 3аповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою
ручкою синього а(
чорногО кольорУ такиМ чином, що забезпечуо вiльне читання внесених вiдомостей.

з. У позицii 1 У разi, якщо деfiарантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батькоt
спочаткУ 3а3начаоТься нове прiзвище, iм'я, пО батьковi, а
у дужкаХ * попереДно прtзвиttlе, iм'я
батьковi,

г

ЯкщО декларанТ чере3 cBoi' релiГiйнi переКонання вiдмовився вiд прийняггя
реестрацtйнс
номера облiковоt'картки платника податкiв та повiдомив про
це вiдповiдний орган доходiв i зборrr
мае прО це вiдмiткУ у паспортi громадянИна Украi'ни,
- у декларацiТ зазначаються серiя та номс
паспорта громадянина Украiни.
4, У позицiт 2 зазначаються вiдомостi
щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла
кiнець звiтного року.

l-,

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноi' одиницi (адреса житла) 3а3НаЛа
У ЗВlТНО]чроцi змiни що не вiдображено у паспортi rромадянина Украiни
зазначаOться

- декларанта, -

назва станоМ на дату заповнення деклrарацii.

5. У позицii'
декларант

3

тако

зазначаеться займана деклlарантом посада або посада, на яку претенду

6, У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно
до абзацу десятого частини першоi cTaTTi
3акону Украi'ни "Про засади запобiгання i протидii корупцi)'',
7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише
у позицiях 37, 38, 42 t 43
8"

У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк,

9. ВtдомоСтi щодО фiнансових сум заокруглюються
до гривнi.

10,.У полi "перерахованоГо у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi за
кордоном
позицlях 45-64 3азначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi
вiдповiдноi' iноземнс
до
валюти, установленим НацiОнальниМ банком Украi'ни на
день проведення фlнансовоi операцtt
11, Поле "сума витрат (грн) на придбання
у власнiсть/оренду чи на iнше право користування
23-2В, З5-39 i ПОЛе "УСЬОГО" У позицiях 46, 48, 50, 56, 59 i О2 заповнюоться, якLцо
разовi
витрата (вкладiвнесок) пО кожнiЙ iз зазначеНих позицiЙ
у звiтному роцi дорiвнюе або перевиrцуо В(
тис. гривень.
ПОЗИЦiЯХ

1'11, У ПОЛЯХ "УСЬОГО" Та."У ТОМУ Числi за
кордоном" у позицiях 45-64 зазначаеться повн(
найменування банкiв, iнших фiнансових
товариств,
пiдприемств, органiзацrй тощо, з якими
установ,
декг]аранта чи членiв його сiм'r'наявнi вiдповiднt вiдносини.

,

'12
locToBipHicTb внесениХ до декларацii' вiдомостеЙ засвiдчуеться пiдписом
декларанта т.
зазначенням дати jT заповнення.
1З, БланкИ декларацiТ виготовЛяютьсЯ
у визначеНому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни порядку.

{flеюlароцiя

04.07.2013 }
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