Додаток
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання

i протидii корупцir"
вiд 1 квiтня 207L року
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дЕклАрАцlя

про маЙно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру
за 2О ,t 5piK
Роздiл l. 3аrальнi вiдомостi

(прiзвише, iм'я, по батьковi, рестрацiйний номер облiковоI картки платника податкiв/серiя та номер паспорта громадянина УкраТни - декларанта)
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Члени ciM'T декларанта:
Сryпiнь зв'язку

Прiзвице, iнiцiали, дата народження
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Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiЫ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
А. Одержанi (HapaxoBaHi) з ycix джерел в YKpaiHi
Сума одержаного (нарахованого) доходу
Перелiк доходiв

6.

7.

i заробiтна плата, iншi виплати та винагороди, нара]9,в_ч
j (виплаченi) декларанту вiдповiдно до умов трудового
i або цивiльно-правового договору (kpiM вuплаm,
i дохiд вiд викладацькоi, науковоТ

членiв ciM'T

декларанта

i творчоТ дiяльностi,

i медичноТ. практики, iHcTpytcopcbKoT
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Б. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни
декларантом
Розмiр доходу

Назва краТни
в iноземнiй валютi

лерерахованого у гривнi
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Розмiр доходу

Назва краТни
в iноземнiй валютi

перерахованого у гривнi
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Сума витрат (грн) на
Перелiк об'екriв

3аrальна площа

Мiсцезнаходження об'екга (краТна, адреса)

придбання

(кв. м)

у власнiсть
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оренду чи
на iнше право

корисryвання

Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
членiв ciM'T декларанта

29.

30.

31.

32.

Гаражi

34.

lнше нерухоме
майно
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi

засоби
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А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi корисryвання
декларанта, та витрати декларанта на iX придбання (користування)
Перелiк

Марка/модель

транспортних засобaв

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см, поцокнiсть
двиryна, кВт, довжина, см)
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Автомобiлi

вантажнi
(спецiальнi)

Воднi засоби

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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iншому правl
Е. Транспорtнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на
користування членiв ciм'T декларанта
Марка/модель
Перелiк транспортних зафбiв

(об'ем цилiндрiв двиryна, куб. см,
потуlкнiсrь двиryна, кВт, довжина, см)

Автомобiлi легковi

Повiтрянiсудна

lншiзасоби
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роздiл v. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iнmi активи

д.

Вr<лади у банках, цiннi папери та iншiактиви, що перебувають у власностl
та витрати декларанта на придбання таких акгивiв (грн)

дёйарЪнта, ,

Перелiк

Усьоrо

у тому числi

fil кордоном

вкпадених у звiтному роцi
47.

придбаних у звГному роцi
49.

50.

Розмiр BHecKiB до сгатуrного (сшiЬденого)
капiталу товариства, пiдприемсгва,
органiзацii, у т. ч.:
внесених у звiтному роцi

Перелiк

5l.
Номiнальна Bapтicтb цiнних паперiв
53.

Розмiр BHecKiB до статугного (складеного)
капiталу товариства, пiдп риемства,

органiзацiТ

Усього

у тому числi за хордоном
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роздiл vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
д. Фiнансовi зобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань

54.

!обровiльне страхування

55.

Недержавне пенсiйне забезпечення

56.

утримання зазначеного у роздiлах lll-v майна

57.

Погашення основноТ суми позики.(кредиту)

Усього

у тому числi за кордоном

58.

59.

lншi не зазначенi у роздiлах

lll-V витрати

Перелiк фiнансових зобов'язань

60.

fiобровiльне страхування

61.

Недержавне пёнсiйне забезпечення

62.

Утримання зазначеного у роздiлах lll-V мqйна

63.

Погашення осЁовноТ'суми позики (кредиту)

64.

Погашення суми процентiв за позикою
(кредитом)

Усього

у тому числi за кордоном

Засвiдчую правильнiсть зазначених у цiй ДеrсларацiТ вiдомостей
zo
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p.

примiтка. 'l. flеr<ларацiя заповнюеться i подаоться особами, 3азначеними у пунпi 1 i
частини
пiдпунrсi ''а'' пунlсу 2'част:ини першоТ cTaTTi 4, та особами, 3азначеними в абзацi першому
особами,
При
корупцiТ".
iпротидii
цьому
запобiгаНня
засаДи
"Про
пёЬЙоТ статгiil daKoHY УкраТнИ
заirа..,"rrrи в абзацi Ъершому частини першоТ cTaTTi 11 цього 3акону, вiдомостi lлодо витрат
(вrсrадiв/внескiв) у де r<ларацii не зазначаються.

або кульковою ручкою синього
flекларант заповнюе декларацiю власноручно чорнильною
вiдомостей,
внесених
читання
вiльне
забезпечуе
чином,
або чооного кольоDч таким
що
2.

10
З. У позицiТ .1 у разi, якlllо декларантом у звiтномУ роцi змiнено прiзвище, iм'я, по батьковi,
по
спочатку зазначаеться нове прlзвище, lм'я, по батьковi, а у дужках - попередне прiзвише, iм'я,
батьковi.

Якщо декларант через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятгя реестрацiйного
номера оdлiковоi картки платника податкiв та повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i
npo це вiдмiтку у паспортi громадянина Укратни, - у декларацiт зазначаються серiя та номер
"а.
паспорта громадянина УкраТни.
4. У позицii

2 зазначаються вiдомосгi щодо мiсця проживання iз зазначенням адреси житла на

кiнець звiтного року.

У разi. якщо назва"адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса житла) за3нала у звiтному
зазначаеться також
роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина Укратни - декларанта, заповнення
на
декларацiТ.
назва станом
дату

.

5. У позицii

з

зёзначаеться займана декларантом посада або посада, на яку претендуе

декларант.
6. У позицiт 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого частини першоi cTaTTi
3акону Украiни "Про засади запобiгання i протидii корупцiТ".

1

7. Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позицiях 37, 38, 42i 43,
8.

У разi вiдсрностi окремих вiдомостей у вiдповiдному полi ставиться прочерк.

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.
гривнi" у позицiях 21-22 i полi "у тому числi 3а кордоном" у
позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним курсом гривнi до вiдповiдноi iноземноТ валюти,
установлеНим НацidнальниМ банкоМ УкраТни нh день проведення фiнансовоi операцiТ.
1О.

У полi "перерахованого у

,t1.

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 заповнюоться, якщо
разова витрата (вклад/внесок) по кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або

перевищуе 80 тис. гривень.

11. у полях

"Усього" та "у тому числi

за кордоном" у позицiях 45-64 зазначаеться

ПОВНе

найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств, пiдприемств, органiзацiй тощо, 3 якими у

декларанта чи членiв його ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.

[ocToBipHicTb внесених до декларацiТ вiдомостеЙ засвiдчуеться пiдписом декларанта та
зазначенням дати i[ заповнення.
12.

13. Бланки декларацiт виготовляються у визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни порядкУ.

14. у разi якщо суб'екг декларування не може одержати iнформацiю про майно, доходи,
видатки та зобов'язання фiнансового харакгеру члена ciM'T, якого мобiлiзовано вiдповiдно до ука3У
Президента УкраТни, декларацiя за 2О14 piK заповнюеться без урахування iнформацiТ, невiдомоТ
суб'еrсу декларув,dння,л у такому разi суб'екг декларування разом iз декларацiею подае
пояснювальну записку'довiльнот форми, в якiй зазначао, якi саме позицii деrсrарацii не заповненi,

пояснюе причини Тх незаповнення. Суб'екг декпарування зобов'язаний подати угочнену
декларацiю за2о14 pik не пiзнiше 30 робочих днiв з моменту усунення обставин, якi перешкоджали

та

йому одержати необхiднi данi.
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