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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи

А. Одержанi (HapaxoвaHi) з ycix джерел в YKpaTHi

Перелiк доходiв

Сума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта членiв с]м'Т
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Б. Одержанi (HapaxoвaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом

Назва краТни

Розмiр доходу

в iноземнiй валютi перерахованого у гривнl
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl
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Перелiк об'ектiв Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)
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Б. Майно, що перебувае у власностl, в орендl чи на lншому правi користування

29 3емельнi дiлянки

31. i Квартири
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членiв ciM'T декларанта

Загальна плоша (кв. м)Мiсцезнаходження об'екта (краТна, адреса)Перелiк об'ектiв

Садовий (дачний)
будинок



Перелiк

транспортних засобiв

Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть
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Б. Транспортнi засоби, шlо перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi

41 . Автомобiлi вантажнi
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44 lншi засоби

користування членiв ciM'T декларанта

Перелiк транспортн их засобiв
Марка/модель

(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см,

потужнiсть двиryна, кВт, довжина, см)

PiK випуску
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у б нках, цiннi папери та iнlцiактивиРоздiл V. Вiдомостi про вклади у б нках, цiннi папери та iнlцiактиви

А. Вклади у банках, цlннl папери та lншl активи, що перебувають у власностl
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аtсивiв (грн)
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Б. Вклади у б нках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностl
членiв ciM'T декларанта (грн)
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i Номiнальна BapTicTb цiнних паперiв i .-- 
:, 

-- 
;

А. Вклади у банках, цlннl папери та lншl активи, що перебувають у власностl
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких аtсивiв (грн)

i Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
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Роздiл

А. Фiнансовi витрати (грн)

Перелi к фiнансових зобов'язань у тому числl за кордоном

Перелi к фiнансових зобов'язан ь у тому числl за кордоном
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Примiтка. 1. !екларацiя заповнюеться i подаеться особами, зазначеними
у пунктi 1 i пiдпунlоi llall пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та особами,
зазначеними в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 3акону УкраТни "Про
засади запобiгання i протидiТ корупцiТ". При цьому особами, зазначеними в
абзацi першому частини першоТ статгi 1'l цього 3акону, вiдомостi щодо витрат
(вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.

2, !екларант заповнюе дешарацiю 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 прiзвище,
iм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвиlле, iм'я, по батьковi, а у
дужках - попередне прiзвище, iм'я, 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 служби i мае про це
вiдмiтку у паспортi громадянина УкраТни, - у декларацiТ зазначаються серiя та
номер паспорта громадянина УкраТни.

4. У позицiТ 2 зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання iз
зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла)
зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина
УкраТни - декларанта, - зазначаеться також назва станом на дату заповнення
дешарацiТ.

5. У позицiТ 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на
яку претендуе декларант.

6. У позицiТ 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу дев'ятого
частини першоТ cTaTTi 1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ
корупцiТ".

7. Вiдомостi щодо реестрацiйного номера облiковоТ картки платника
податкiв або cepiT та номера пасhорта громадянина УкраТни, lло зазначаються
у позицiях 1 i 4, та щодо мiсцезнаходження об'екта, що зазначаються у
позицiях 2 та 23-34, е iнформацiею з'обмеженим доступом i не пiдлягають
оприлюдненню.

8. У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному пол] ставиться
прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях21-22 i полi "у тому числi

за кордоном" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом
гривнi до вiдповiдноТ iноземноТ валюти, установленим Нацiональним банком
УкраТни на день проведення фiнансовоТ операцiТ.

'l1. Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
право користування" у позицiях 23,28, 35-39 i поле "усього" у позицiях
46, 48, 50, 56 та 59 заповнюеть9я, якlло разова витрата (вйад/внесок) по
кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе
150 тис. гривень,

12. flocToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться
пiдписом декларанта та зазначенням дати iT заповнення.

1 3. Бланки декларацiТ виготовляються у.визначеному Кабiнетом MiHicTpiB
УкраТни порядку.


