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Роздiл II. Вlдомосri про доходп

А. Олержанi (HapaxoBaHi) з ycix джереп в YKpaiKi
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12. jдопомога по безробiтпо

13.iалiменги

l6.!дохiд вiд вiдчуження р)rхомого та нерухомого майна

Д. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користуваЕ}u( декпаранта, та витрати

декпаранта на придбання такого майна або на корисryвання ним

Б. Одержанi (HapaxoBaHi) э джсрФ за межами Украihи декпар.tнтом
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В. Опержанi (HapaxoBaHi) з джерел за мсr(ами Укра'tнп члонами ciM'i декларанта
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Роздiл IIl. Вiдомостi про нерухоме майно
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Б. Майно, Що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi корисryвання членiв ciM'i дешlаранта
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Роздlл IV. Вiдомостi про транспортнi засоби
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Б. Транспортнi засоби, що перебувають у влаýностi, в оренлi чи на iншому правi користування членiв ciM'i

42. i Воднi засоби
l
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роздiл y. Вiдомосгi про вкпади у банках, цiннi папери та iншi активи

А. Вклади у баrпtах, шiHHi папери та iншi активи, що перебlъають у власностi дешlаранта, та витрztти
таких активlв

супtа коштiв на рахунках у бакках та iшших фiнапсових установах,

46.

47.

48.

ч звlтномч роцl
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Розмiр BHecKiB до статутного (складеного) капiтаlry товариства,

та lEml активи, власностi членiв сiм'i

52. i Номiц_цt_цlв_ер:i9тl;IiцLц

Роздiл VI. Вiдомостi про фiпансовi зобов'язання
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Б. Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

б0.

61.

62.

63.

64.

Засвiдчlто bHicTb зztзначсних у чiй .ЩекпарацiТ вiдомостей

,, f-L,_, zo_\f,p.

Примiтка. l. ffеклараuiЯ заповню€ться i подастъся особами, з!цначеними у rryнкгi l i пiдrryнктi "а" rryнкtу 2

частивИ першоi qгйi 4' ia особами' з.ц!наченимИ в абзацi першомУ частинИ першоТ cTaTTi ll Закону Украiни "Про

,".rд" ,*обirання i протиДiТ корупшii''. При чьомУ особами, з:ц}наченими в абзацi першому частини першоТ sгатri l l
цього Закоку, вiдомостi щодо витрат (вкладiвlвнескiв) у лекrrарацii не зазначаються,

2.щокларант заповвюе декларщiю Власнор)л{но чорнипьною або r<ульковою ручкою синього або чорного кольору

таким чином, Що забезпечуе вiльне читаннJI внесенIл( вiдомостей,

з. У позицii 1 у разi, якщо декпарчrнюм у звiтrому роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi, спочажу зiш}Еачаеться

нове прiзвище, iм'я, пЬ батьковi, а у дужкчй - попередне прiзвище, iм'я,. по батьковi,

Якщо деклараrгг *"р.. 
"rоiiЙiгiйнi 

перекона""" Ьiдrо*ився вiд прийнятгя реестрачiйного Еомера облiковоi

*upr*" пп.оЙа подаrкi" .1" по"iдоrп" npo цa 
"iдпо"iдний 

оргаН державноТ пОдаковоi сrryжби i мас про це вiдмiтку у

паЪпортi громадяЕина Украi'гти, - у лекларацiТ зазначаютъся серiя та комер паспорта громадянина Украilти,

4.уrюзицii 2 з&rначаються вiдомосгi щодо мiсця проживанЕя iз зазначенням адресЦ жrгла на Kiнels ЗВiТlОГО РОКУ.

У разi якщО назва адмiнiСтративно-теРигорiшrьнЬi одrницi (цреса житла) зазнаJIа у звiпrому роцi змiни, що не

вiдображено у паспортi громамнина Украi'ни - докJIаракг4 - зазЕачаеться також назва станом на даIу заповнення

дешарацii.

5. У позицii 3 зазначасться займапа дскларантом посада або посада, на яку претеtцуе дскпараЕт,

6. У позицii 4 зазначаютЬся вiдомостi вiдповйнО до абзацУ десятого частини першоi cTaTTi 1 Закону Украiни

"Про засци запобiгання i протидiТ корупцii".

7. Вiдомосгi про довжиЕу транспортного засобу з&rначаються лише у позицiях 37,38,42i4з,

8.у разi вцсутностi окремих вiдомосгей у вiдповiдному полi ставиться прочерк,

9. Вiдомосгi щодо фiнансових сум заокругJтюються до гривнi,

l0. У полi "перержованого у гривнi" у позицiях 2|-2Zi полi "у тому числi за кордономl'у позитtiях 45-64

з&зЕачаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдrовiднот iкоземнот ваJIк)м, устаI{ошоним Нацiонапьним

банком Украiни на дець проведення фiнансовоТ опсрашii,

l l. Поле ''сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право користуванЕя" у позиttiях 23-28,

35-39 i поле ''уgього'' у .rоrпй* 46, 4i, 50, 56, 59 i 62 заповнюсться, якщо разова ви,трата (вкла.ц/внесок) по кожнiй iз

зазЕачеЕих поiицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевиuryе 80 тис. гривепь,

11t. У поляХ ''Усього'' та ''у томУ числi за кордоном" у позицiяХ 45-64 зазначаеться повне найrrенування банкiв,

iнших фiнансовю( установ, товариств, пiдlриемств, iр"аrrЬачiЪ тощо, з якиlllи У декпаранта чи ,шreEiB його ciM'i HMBHi

вiдповiднi вiдносини.

12.,Щостовiрнiсть внесених до декJIарацiТ вiдомостей засвiдчусгься пiдписом декпараIrта та 3Евначенням дати ii
заповнення.

lз, Бланки декларацiт виготовJulютъся у визначеному Кабiнетом Мiнiсгрiв Украihи порядку,

{[емарацiя iз змiнаr,tu, внесенчr.ч зzidно iз 3аконаМu J{s 224-VII Bit 14.05.2013, t{g 40б-YII ВiD 04,07,2013 }

у тоuу чишi за хордоном


