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Б. Фiнансовi зобов'язання членiв сiм'Тдекларанта (грн)
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зазначених у чiй .щекларацiт вiдомостей
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Примiтка. L.Цекларачiя заповнюсться i подасться особами, зазначеними у пунrгi l i пiлпунктi "а" пУнrry 2

частинИ першоТ cTaTTi 4, та особами, зазначенимИ в абзацi першомУ частинИ першоТ статгi l l Закону Украihи "Про
засади запобiгання i протипiт корупчii". При uboMy особами, зазначеними в абзацi першому частини першоi'статтi l l

uього Закону, вiдомостi цlодо витрат (вклалiв/внескiв) у лекларачiТ не зазначаються.

2,.I[екларант заповнюс декларацiю власноручно чорнильною або кульковою р)пlкою синього або чорного кольору

таким чином, шо забезпечус вiльне читання внесених вiдомостей.

3, У позицiт l у разi. якщо декларантом у звiтному poui змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi. спочатку зазначасться

нове прiзвище, iм'я. по батьковi, а у дужках - попередн€ прiзвише, iм'я, по батьковi.
якшо декларант через своi релiгiйнi персконання вiдмовився вiл прийняття реестраuiйного номера облiковот

картки платнИка податкiВ та повiдомиВ про че вiдпоВiдний оргаН державноi податковоi службИ i мас про це вiдмiтку у
паспортi громадянина УкраТни, - у лекларачiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина УкраiЪи.

4, У rюзицii 2 зЕвначаються вiдомостi шодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.
У разi якщО назва адмiнiсТративно-територiальноi одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному poui змiни, що не

вiлображено у паспортi громадянина Украiъи - декларанта, - зазначаеться також назва gтаном на даry заповнення

лекларачii.

5. У позицii З зазначастьсl займана декларантом посада або посада, на яhу претендуе декларант.

б. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоi cTaTTi l Закону Украiни

"Про засади запобiгання i промлiI корупчiТ".

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лl]ше у позицiях 37, 38.42 i 4з.

8.у разi вiлсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

l0. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 2|_22i полi "у тому числi за кордоном" у позиuiях 45-64

зазначаються вiдомостi-за офiчiйним курсом гривнi до вiдповiднот iноземноi вдIюти, устаноыIеним Нацiонаrrьним

банком Украiни на день проведення фiнансовоi oneparriI.

Il, Поле ''сума витрат(грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше право корисryвання" у позицiях 23-28,

з5-j9 i поле ''усь;го'' у позичiях 46, 4a, 50, 56, 59 i 62 заповнюсться, якшо разова витрата (вкла.ц/внесок) по кожнiй iз

зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвню€ або перевиutуе 80 тис. фивенъ,

lll. У поляХ ''Усього'' та |'у юму числi за кордоном" у позичiях 45-64 зазначасься повне найменування банкiв.

iнших фiнансовt{х установ. .o"upn.*. пiлпр"u*arr. органiзацiй тошо, з якими у деклараЕта чи членiв його ciM'T наявнi

вiдповiднi вiдносини,

12..цостовiрнiсть внесених до декларацiт вiдомостей засвiдчуеться пiдписом декпаранта та з!вначенням дати iT

заповнення,

l3. Бланки декларачiiвиготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни порядку.

!,Щеклtарацiя iз змiнамu, внесенuмЧ зziОно iз законамu J{g 224-VII Bi| l4.05.20I3, J{g 406-VII Bid 04,07,20I З }

у тфу ччслl за кордоном

Засвiдчую правил


