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i

Поlзвище, lнiцjали
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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А, Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpai'Hi
Сума одержаного (нарахованоrо) доходу
Перелiк доходiв

декларанта
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3агальна сума сукупного доходу, гривнi,
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заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, HapaxoBaHi
(виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового

або
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цивiльно-правового договору (KpiM вчплаm,
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у

[:{4lt,

В)

дохiд вiд викладацькоl, HayKoBoi' i творчоi' дiяльностi,
медичноl практики, iHcTpyKTopcbKoT та суддiвсько'l
практики iз спорту
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дарунки призи виграшi
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страхов| виплати. cTpaxoBi вiдшкодування. викупнi
суми та пенсiйнi виплати, що сплаченi декларанту за
договором страхування, недержавного пенсiйного
: забезпечення та пенсiйного вкладу

16

дохtд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

17

дохiд вiд провадження пlдприемницькоl та незалежно[

18.

дохiд вiд вiдчуження цlнних паперiв та корпоративних
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дохiд вiд передачi в оренду (строкове володiння таlабо

професlй Hoi' дiял bHocTi
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Б. Одержанr (HapaxoBaHi) з джерел за межами Украiни декларантом
Розмiр доходу

Назва краi'ни
в lноземнlи валютl

В

перерахованого у гривнi

одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами Укратни членами

ciM'T

Розмiр доходу

декларанта

Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно
А. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Сума витрат (грн) на
Перелiк

об'ектiв
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Мiсцезнаходження об'екта (краjна, адреса)

3агальна площа
(кв. м)

придбання
у власнiсть
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3емельнi дiлянки
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Житловl будинки
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Квартири

Садовий (дачний)
будинок

27
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Гаражt

lнше нерухоме
майно
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оренду чи
на iнше право
користування

Б. Майно. що перебувае у власностi. в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта
Мiсцезнаходження об'окта (KpaiHa, адреса)

Загальна площа (кв, м)

29 ' 3емельнi дiлянки
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Житловt будинки
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Садовий (дачний)
будинок
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Гаражi

lнше нерухоме
майно

6

Розд]л lV. Вiдомостi про транспортнi засоби

А

Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта, та витрати декларанта на l'x придбання (користування)
Сума витрат (грн) на
П

ерелi

к

транспортних засобiв

Марка/модель
(об'ем цилiндрiв двигуна, куб. см, потужнiсть
двигуна. кВт. довжина, см)
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Автомобtлl
легковi
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Автомобiлi

вантажнi
(спецiальнi)

37

Воднi засоби

38

Повtтрянlсудна

39. lншiзасоби

PiK випуску

п

ридбання

у власнiсть

оренду чи
на lнше право

користування

]
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Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'i декларанта
Марка/модель
(об'ом цилiндрiв двиryна, куб, см,
потужнiсть двигуна, кВт, довжина, см)

40,, Автомобiлi легковi

41

Автомобiлi вантажнi
(спецiальнi)
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42.

Воднi засоби

43 i Повiтрянiсудна

44.

lншi засоби

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 декларанта на придбання таких акгивiв (rрн)
Перелiк

Усього

у тому числi за кордоном

45. l Сума коштiв на рахунках у банках та iнших
, Фiнансових установах ут ч
:
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вкладених у звlтному рочi

47

Номiнальна BapTicTb цlнних паперiв: у
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придбаних у звiтному роцr
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Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, пiдприомства,
]
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Б. Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
членiв ciM'T декларанта (грн)
у тому числl за кордоном
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Сума коштlв на рахунках у банках та iнших
Фlнансових установах

52.

Номiнальна BapTlcTb цiнних паперiв
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Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства, п iдприомства,
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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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забезпечен",

У_тримання зазначеного у роздlлах
|||-V_майна

Погашення ocнoвHoi суми
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позики (кредиту)

58,

Погашення суми процентiв за
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lншt не зазначенi у роздiлах

позикою
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lll-V витрати

Б, Фiнансовi зобов'язання членiв

ciM'T

Перелiк фlнансових зобов'язань
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Добровiльне страхування
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Недержавнепенсiйнезабезпечення
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декларанта (грн)
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Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)
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Примiтка. 1. flекларацiя заповнюоться

i

подаоться особами, зазначеними

у

пункгi 1

i

пiдпункгi "а" пункту 2 частини першоТ статгi 4, та особами, зазначеними в абзацi першому частини
першоl стаггi 11 Закону Украiни "Про засади запобiгання iпротидil'корупцiТ". При цьому особами,
3аЗначеними в абзацi першому частини першо'| стаггi 11 цього Закону, вiдомостi l,цодо витрат
(вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються.
2. flекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього
або чорного кольору таким чином, що забезпечуе вiльне читання внесених вiдомостей.

З, У позицi'i 1 у разi якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi,
За3начаеться нове прiзвище. iм'я, по батьковi, а у дужках - попередно прiзвище, iм'я, по

СПОЧаТКУ

батьковi,

Якщо декларант через cBoi' релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийняття ресстрацiйного
нОмеРа Облiковоi' картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган державноТ
податковоТ служби i мао про це вrдмiтку у паспортi громадянина Украlни, - у декларацil
зазначаються серiя та номер паспорта громадянина Укра'lни.

4 У позицil 2 зазначаються вiдомостt lлодо мtсця проживання iз зазначенням адреси житла на
кiнець звiтного року,
У разt якщо на3ва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у звiтному
роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Украi'ни - декларанта, - зазначаоться також
назва станом на дату заповнення декларацti'.

5. У позицil 3 зазначасться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе

декларант.

6. У позицiI 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу дев'ятого частини першоl стаггr
3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидii корупцi'r",

1

7. Вiдомостi щодо реострацiйного номера облiковоI картки платника податкiв або cepiT та
НОМеРа ПаСПОРта гРомадянина Украl'ни, що зазначаються у позицiях 1 i 4, та щодо
мiсцезнаходження об'скта, що зазначаються у позицiях 2 та 23-34, о iнформацiею з обмеженим
доступом i не пiдлягають оприлюдненню.
8 У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.
9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi,

10. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi за кордоном" у
позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдно'l iноземноl валюти,
уСтанОвленим Нацiональним банком Украi'ни на день проведення фiнансовоТ операцlI.
1 1 Поле "сума витрат (грн) на придбання
у власнiсть/оренду чи на iнше право користування"
"усього"
позицiях
23-28,
З5-З9
i
поле
позицiях
46, 48, 50, 56 та 59 заповнюоться,
у
у
якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або
перевищуо
150 тис. гривень

12.

locToBipHicTb внесених до декларацit вiдомостей засвiдчуеться пiдписом декларанта та

зазначенням дати l] заповнення,

1З. Бланки декларацit виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB Украi'ни порядку.

