Додаток
до Закону Украrни

"Про засади запобiгання
i протидi r корупцi i ''
вiд 1 квlтня 20t\ року
N9 з2 0

6_VI

дЕклАрАцlя

про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру
за 2О .{,d_ piK
Роздiл l. 3агальнi вiдомостi
LJ

2,

Мiсце проживання:

(почlтовий iндеiС,

3.

оОлiёii,"ййd;#Ы;й;йЁ";iйй; ffi;Ё; бrдil-i" ББ"у"уrcф,йй д;йfi#;i

Посада:

**оfftr"g*tбоt
Ступiнь зв'язку

Прiзвище, iнiцiали, дата народження

Реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв/ серiя
та номер паспорта громадянина УкраТни

2

Роздiл ll. Вiдомостi про доходи
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Роздiл lll. Вiдомостiпро нерухоме майно
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Б. Майно, що перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правi користування
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Роздiл lV. Вiдомостi про транспортнi засоби
А. Транспортнi засоби, що перебувають у власностi, в орендi чи на iншому правi корисгування
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
А. Фiнансовiзобов'язання декларанта та iншi його витрати (грн)
Перелiк фiнансових зобов'язань
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Погашення суми процентiв за позикою
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Примiтка
подаеться особами,
,Щеr<ларацiя заповнюеться
3аЗНаЧеНИМИ У ПУНктi 1 i пiдпункгi "а" пункту 2 частини першоТ cTaTTi 4, та
Особами, 3а3наченими в абзацi перщому частини першот cTaTTi 1 1 3акону
УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ корупцiТ". При цьому особами,
ЗаЗНаЧеНИмИ в абзацi першому частини першоТ cTaTTi 11 цього 3акону,
вiдомостi щодо витрат (вкладiв/внескiв) у декларацiт не заз_начаються.
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2, !екларант 3аповнюе декларацiю власноручно чорнильною або

кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечуе
вiльне читання внесених вiдомостей.

3. У позицiТ 1 У разi, якщо декларантом у звiтному роцi змjнено прiзвище,

iм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у
дужках - попередне прiзвиlце, 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 декларацiт зазначаються серiя та номер
паспорта громадянина УкраТни.

4. У позицiТ

2

зазначаються вiдомостi щодо мiсця проживання

зазначенням адреси житла на кiнець звiтного року.

iз

У

Разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноТ одиницi (адреса
житла) зазнала У звiтному роцi змiни, lло не вiдображено у паспортi
ГРОМаДЯНИНа УкраТни - декларантз, - зазначаеться також назва станом на

дату заповнення декларацiТ.

5. У ПОЗицiТ 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада,
на яку претендуе декларант.

6. У позицiТ 4 3азначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого
частини першоТ cTaTTi 1 3акону УкраТни "Про засади запобiгання i протидiТ
корупцiТ".

7. ВiДОмостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише у

позицiях 37, 38,

42l43,

8. У Разi вiдсутностi окремих вiдомостей
прочерк.

у вiдповiдному поrli ставиться

9. Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi.

1о. У полi "перерахованого у гривнi" у позицiях 21-22 i полj "у тому
ЧИСлi 3а кордоном" у позицiях 45-64 зазначаються вiдомостi за офiцiйним
КУРСОМ ГРивнi до вiдповiдноТ iноземноТ валюти, установленим Нацiональним
банком УкраТни на день проведення фiнансовоТ операцiТ.
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, якlло разова витрата (вшад/внесок) по
кожнiй iз зазначених позицiй у звiтному роцi дорiвнюе або перевищуе
80 тис. гривень.
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1|. У полях "Усього" та "у тому числi за кордоном'' у позицiя
3азначаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових

х

45-64
установ,
товариств, пiдприемств, органiзацiй тощо, з якими декларанта чи членjв його
у
ciM'T наявнi вiдповiднi вiдносини.
12, flocToBipHicTb внесених до деrсларацiТ вiдомостей засвiдчуеться
пiдписом декларанта та зазначенням дати iT заповнення.

13. Бланки дешrарацiт виготовляються у визначеному

MiHicTpiB УкраТни порядку.

Кабiнетом

14. У разi якЩо суб'екТ декларуВаннЯ не може одержаТи iнформацiю
про майно, доходи, видатки та зобов'язання фiнансового характеру члена
ciM'T, якого мобiлiзовано вiдповiдно до указу Президента УкраТни,
декларацiя
за 2014 piK заповнюоться без урахування iнформацiТ, невiдомоТ суб'екту
декларування. У такому разi суб'ект декларування разом iз деклlаЬацiею
подае пояснювальну 3аписку довiльнот форми, в якiй зазначае, якi саме
позицiт декларацiт не заповненi, та пояснюе причини ix незаповнення.
Суб'екТ декларування зобов'язаний подати уточнену декларацiю за 2О14 piK
не пiзнiШе 30 робочих днiв з моменту усунення обставин, якi перешкоджали
йому одержати необхiднi данi.

{fеrutарацiя iз змiнамu, внесенапrа зzidно iз 3аконама м 224-иII Bid
14.05.2013, м 406-WI Bid 04.07.2013, м ilа-WII Bid 15.07.2015}

