


Розділ II. Еідомості про доходи

А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Перелік доходів

5. Загальнафума сукупного доходу, гривні

заробітна;плата, інші виплати та винагор 
(виплачеф) декларанту відповідно до 
або цивільно-правового договору 
зазначених у позиціях 7, 8)

Сума одержаного (нарахованого) доходу
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7. дохід в ід , викладацької, наукової і тв 
медичної; практики, інструкторсько 
практики і|з спорту
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(назва 'закладу^установи тощо, із я :

8. авторська! винагорода, інші доходи від реалізації
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майнових прав інтелектуальної власно
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дивіденди; проценти 

матеріальна допомога 

дарунки, призи, виграші
І

допомога гро безробіттю 

аліменти :

рчої ДІЯЛЬНОСТІ,
та суддівської

их одержано (нараховано) зазначені'у цій Позиції доходи)
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спадщина

16.

17.

18.

19.

20 .

: страхові виплати, страхові відшкодування, викупні 
: суми :та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за 
; догов’ором;страхування, недержавного пенсійного 
] забезпечення та пенсійного вкладу

| дохідівід відчуження рухомого та нерухомого майна

дохід від провадження підприємницької та незалежної 
професійної діяльності

дохід від відчуження цінних паперів т 
прав !

а корпоративних

дохід дід передачі в оренду (строкову володіння та/або 
користування) майна

інші види дрходів (не зазначені у позиціях 6-19)

















Примітка. 1. Декларація заповнює 
і підпункті "а" пункту 2 частини перп(і 
першому частини першої статті 11 
корупції". При цьому особами, зазначен 
цього Закону, і відомості щодо витрат

2. Декларант заповнює декларацій: 
синього або чорного кольору таким 
відомостей.

власноручно чорнильною аоо кульковок 
чином, що забезпечує вільне чит

реп

3. У пцзиції 1 у разі, якщо декл 
батькові, спочатку зазначається нове п 
прізвище, ім’я, по батькові.

Якщо [декларант через свої 
реєстраційного номера облікової кар(і 
відповідний орган доходів і зборів і має 
-  у декларації [зазначаються серія та ном

4. У позиції 2 зазначаються відомче 
житла на кінець звітного року.

У разі якщо назва адміністративно 
звітному році [зміни, що не відображене' 
зазначається також назва станом на дату

5. У позиції 3 зазначається з а 
претендує декларант.

а рантом у звітному р о т  змінено її рі 
звище. ім’я, по батькові, аіу дужк

6. У прзиції 4 зазначаються в 
першої статті ] Закону України "Про зафа

У краї
7. Відомості щодо реєстраційноп 

серії та номеру паспорта громадянина 
місцезнаходження об’єкта, що зазначаю 
обмеженим дортупом і не підлягають оп

9. Відомості щодо фінансових сук
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.жся і подається особами, зазначені: 
ої статті 4, та особами, і зазначен 
іу України "Про засади [запобіг 

ими в абзаці першому частини першої статті 
адів/внесків) у декларації не зазначаються

ми у пункті 1 
ими абзаці

аіння і протидії

1ПИШ переконання відмовився 
ки платника податків та повідомив про це 
про це відмітку у паспорті [громадянина України, 
р паспорта громадянина України.

зучкою 
шия внесених

звище, їм я, по 
їх -  попереднє

від гюийняття

ті щодо місця проживання1 із зазі

-територіальної одиниці (аіірееа 
у паспорті громадянина Україні 

з а п о в не н ня де к л а рац і ї .

житла) зазнала у 
-  декларанта, -

ймана декларантом посада аоо

■домості відповідно до аозацу де 
• ; ... І 'ди запооігання і протидії корупщ

номера облікової картки цлатни 
їии, що зазначаються у позиці 

гься у позиціях 2 та 23-4-34. є 
рилюдненню.

посада, на яку 

сятого частини
•п

ка податків або 
ях 1 і 4, та щодо 

інформацією з

8. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі сгавнтьс

заокруглюються до гривні.

10. У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21-22 і піолі "
кордоном" у позиціях 45-64 зазнана
відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком V 
проведення фінансової операції.

11. Поле) "сума витрат (гри) на 
користування"! у позиціях 23-28, 35—2
заповнюється, і якщо разова витрата (зклад/внесок) по кожній із зазпа

150 тис. гривень.

оться відомості за офіційним курсом гривні до
країни на день

придбання у власність/оренду чи 
9 і поле "усього" у позиціях 46.

декларації відомостей засвідч) твоя підписом

звітному році дорівнює або перевищує

12. Достовірність внесених до
декларанта та зазначенням дати її заповнення.

іі
13. Бланки декларації виготовляються у визначеному Кабінетом К^іністріф України

порядку.
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на інше право 
8, 50 .156 та 59 

іеиих позицій у


