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Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А, Одержанi (HapaxoBaHr) з ycix джерел в YKpaiHi
Сума одержаного (нарахоааного) доходу
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членiв ciM'i
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дохiд вiд вiдчуження рухомого та нерухомого майна

1f

дохiд вiд провадження пtдприсмt.lиr.{оl(оl та незалежноl
професiйноi дtяльностi
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Роздiл lll. Вiдомостi про нерухоме майно
А. Мlайно, що перебувас у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
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Б. Майно, що перебува0 у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв сiм'Г декларанта
Перел к об'ектiв

П.4iсцсзнаходжсi]ня об'{;кта (краlна, адреса)

Загальна площа (кв м)
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
А- Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
декларанта. та витрати декларанта на iх придбання (користування)
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Воднi засоби
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Повiтрянi судна
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Б, Транспортнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'i декларанта
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках. цiннi папери та iншi активи

А

Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що леребувають у власностi
декларанта. та витрати декларанта на придбання таких активiв (грн)
Перелiк

49

Усьоrо

у тому числi за кордоном

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)

Б, Вклади у банках, цiннi папери та iншi активи, що перебувають у власностi
члегiiв ciM'i декларанта (грн)
Усьсlго
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Сума коштiв на рахунках у банках та iнших

фiнансових установах

52

Номtнальна BapTicTb цlнних паперiв

53

Розмiр BHecKiB до статутного (складеного)
капiталу товариства пiдприемства,
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Роздiл Vl, Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання

А

Фtнансовi зобов'язання декларанта та iншt його витрати (грн)

Порелiк фiнансових з()бов'язань
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54.

flобровiльне страхування

55.

Недержавне пенсtйне забезпечення

56.

Утримання зазначеного у роздiлах

57,

Погашення основноl' суми позики (кредиту)

58,

59.

lll-V майна

Погашення суми процентiв за позикою

(кредитом

)

lншi не зазначенi у роздiлах

lll-V витрати
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Фiнансовi зобов'язання членiв ciM'i декларанта (грн)

Порслiк фiнан(;ових зобов'язань

60,

l]обровiл ьне страхування

61.

Недержавне пенсiйне забезпечення
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Утримання зазначеного у роздlлах
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Погашення основноl суми позиl(и (кредиту)
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Погашення суми процентiв за пози(ою
(кредитом)
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Примiтка
подаеться особами,
,Щекларацiя заповнюеться
ЗаЗНаЧеНИМИ У пунктi 1 i пiдпунктi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та
ОсобаМИ, зазначеними в абзацi першому частини першоl' cTaTTi 11 3акону
украi'ни "про засади запобiгання i протидiт корупцiт". При цьому особами,
3азНаЧеНими в абзацi першому частини першоi' cTaTTi 11 цього 3акону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiвiвнескiв) у декларацii' не зазначаються,

2. ,Щекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною або

рУЧкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе
вiльне читання внесених вiдомостей.
КУЛЬКОВОЮ

3, У позицil' 1 у разi, якщо декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвище,
iМ'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, 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 доходiв i зборiв i мае про це вiдмiтку у
ПаСпОртi Громадянина УкраТни, - у декларацii' зазначаються серiя та номер
паспорта громадянина Украi'ни.

4. У позицiI' 2 зазначаються вiдомостi щодо
зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року

мiсця проживання

iз
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У pa3i якщо назва адмiнiстративно-територiальноl' одиницl (адреса
житла) зазнала У звiтному роцi змiни, що не вiдображено
у паспортi
громадянина Украl'ни - декларанта, - зазначаеться також назва станом на

дату заповнення декларацiТ.

5. У позицiт З 3а3начаеться займана декларантом посада або посада,
на яку претендуе декларант.

6. У позицii' 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого
частини першоi' cTaTTi 1 Закону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ
корупцiТ".

7, Вiдомостi лро довжину транспортного засобу зазначаються лише
у
позицiях 37, ЗВ, 42 i 43,
в, У разi вiдсутностi окремих вiдомостей
прочерк.

у вiдповiдному полi ставиться

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 офiцiИниЙ
курсом гривнi до вiдповiднот iноземнот валюти, установленим Нацiональним
банкоМ Украi'нИ на денЬ проведення фiнансовоТ операцii'.
11, 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, 59 i 62 заповнюеться, якщо разова витратi (вкладiЪнесок) по

кожнiй

iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорirнюе або

80 тис. гривень.

переrrщуе

1|, У

полях "Усього" та "у тому числi за кордоном'' у позицiях 45-64
зазначаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових
установ,

товариств, пiдприемств, органiзацiй тощо, з якими декларанта чи членiв його
у
ciM'l' наявнi вiдповiднi вiдно сини,

12, ,Щостовiрнiсть внесених до декларацiТ вiдомостей засвiдчуеться
пiдписом декларанта та зазначенням дати ll'заповнення.
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