






Розділ 111. Відо мості про нерухоме майно

А. Майно, що перебуває у власності, в 
та витрати декларанта на при

Перелік об'єктів Місцезнаходження об'єкт,! (країна, адреса)

оренді чи на ІН 
Дбання такого ма

23. ! Земельні ділянки

24. Житлові будинки

25. Квартири

26. Садовий (дачний) 
будинок

27. Гаражі

28. і Інше нерухоме 
майно!

йому праві користуаан 
йна або на користуваг

Сума

Загальна площа 

{кв. м) придбань

у власність

декларанта, 
ним

за г (грн) на

Оренду чи 

на інше прано 

користування





Розділ IV. Відомості про транспортні засоби

А. Транспортні засоби, що перебувають 
І декларанта, та витрати д

у власності, в р 
гкларанта на їх

ренді чи на іншому праз 
гридбання (користувань

користування
Я)

Перелік і

транспортних засобів

35. і Автомобілі 
■ легков.

36. І Автомобілі 
і вантажні

(спеціальнії)

37. ; Водні засоби

38. ; Повітряні рудна

39. Інші засоби

Марка/моде, 
(об'єм циліндрів двигуна, к' 

двигуна, кВт. довж

)б см, потужність; 

ина, см)

Рік випуску

Сум з зитрат (грн) на

придбав 

у власність

Ор'енду чи

інше право 

хор дозування

на



Б. Транспортні засоби, що пер 
користува

Перелік тр

40. Автомобілі легкові

анрпортиих засобів

41. Автомобілі вантажені 
(спеціальні)

42. Водні засоби

43. : Повітряні; судна

44. Інш( засоби

(збувають у власності, в оренді чи на інщо 
ння членів сім'ї декларанта

Марка/модель 

(фб'єм циліндрів двигуна, куб см, 

потужність двигуна, кВт, довжина, см)

му праві

Рік йигуску



Розділ V. В ід о м о с т і  про оклпди у банках, ц інн і папери та інші акт ио

А. Вклади у банках, цінні папер
декларанта, та витрати деі

Перелік

ч.:

45. ! Сума коштів іна рахунках у банках та ін 
і фінансових установах, у т. ч.:

46. і вкладених у Звітному році
!......... І.................... .......... .................. ......

47. І Номінальна вартість цінних паперів, у
І |

48. придбаних у (звітному році

49. Розмір івнесНів до статутного (складеного) 
; капіталу товариства, підприємства,

організації, у т. ч.:

50. І внесених у звітному році

и та інші активи,
ларанта на придбання таких активів (

Усього

ших ”

Б. Вклади у банках, цінні папеф
членів

Перелік

51. і Сума КОШ ТІВ на рахунках у банках та іг 
фінансових установах

52. ІНомінг льнаівартість цінних паперів

53. : Розмір внесків до статутного (складеного) 
капіталу товариства, підприємства,

; організації

що перебувають у вл
(гри)

у гом^ числі за кордоном

и та інші активи, що перебувають у вг 
сім'ї декларанта (гри)

Усього у гом

ШИХ

ЗСНОСТІ

ас юсті

од омом





Примітку. 1. Декларація заповню 
і підпункті "а" пункту 2 частини пер 
першому частини першої статті 11 За/ 
корупції". При цьому особами, зазначеі 
цього Закону, відомості щодо витрат (ві-

2. Декларант заповнює декларації 
синього або чорного кольору таким 
відомостей

3. У позиції 1 у разі, якщо декле 
батькові, спочатку зазначається нове п 
прізвище, ім’я, Ьо батькові.

рантом у звіті 
Дзвище, ім’я,

Якшо декларант через свої р 
реєстраційного і  номера облікової кар 
відповідний орран доходів і зборів і має 
-  у декларації зазначаються серія та ном

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

У разі яфцо назва адміністративі 
звітному році з фіни. що не відображень 
зазначається тарож назва станом на дат)

5. У позиції 3 зазначається 
11 ретсидує декларант.

6. У по|зиції 4 зазначаються 
першої статті і| Закону України "Про заЬади запобігай

7. Відомрсті щодо реєстраційного номера обл| 
серії та номера! паспорта громадянина 
місцезнаходження об’єкта, що зазначі
обмеженим доступом і не підлягають о

сліпиш переконання відмовився 
ткк платника податків1 та пов 

; про це відмітку у паспорті грома 
ер паспорта громадянина України

ості щодо місця проживання із зазштенням адреси

8.У разі відсутності окремих відок

9. Відомості щодо фінансових сум

10. У полі "перерахованого у г 
кордоном" у позиціях 45-64 зазначаї 
відповідної іноземної валюти, устаткр 
проведення фінансової операції.

11. ГІолеі "сума витрат (гри) на 
користування"! у позиціях 23-28, 35-39
заповнюється,! якщо разова витрата (|вк 
звітному році .дорівнює або перевищує

12. Достовірність внесених до 
декларанта та зазначенням дати її запої*

13. (Бланки декларації виготовля
порядку.

шої статті і 4, 
еону України 
шми в абзаці

1 0

ється і подається особами, зазпачс ІІЩ
та особами, зазпамеї 
"Про засади запобії 
першому частини г ері

ладів/внесків) у декларації не зазн
: ;|

о власноручне) чорнильною або кут
чи ном, що забезпечує вільне чи

ому році змінено 
по батькові, а у луж

ІїЬі
тан

ІЗІ:
са>

ю-територіальної одиниці (адреса 
у паспорті громадянина України 

заповнення і фкларанії.

зііймана декларантом посада або

відомості відповідно до аозацу до
пя і протидії коруни

кової картки платив 
України, що зазначаються у позиці 
аються у позиціях 2 та 23-34. є 
ірилюдненню)

остей у відпов ідиому полі с гавіп ьс

заокруглюються до гривні.

зивні" у пози|ніях 21-22 і полі 
оться відомості за офіційним ю 
влепим Національним банком

придоанмя у- 
і поле "усь 

лад/внесок)!

власшсть/оренду чи
ого" у позиціях 46. 4£ 
по кожній із зазнаиен

150 тис. гривень.

оться у ви з на

декларації відомостей засвідч) 
ненця.

ченому Кабінетом У

1 и у 
їй ми 

анпя і 
пої с 

иотьсі14?

пс

пункт і 1 
в абзаці 
п рої идії 
тат і і 11 
я.

овок
ІІЯ

ручкою 
внесених

піде, 
-  псі)

д 
мив 
шпа

прі

їм я, по 
переднє

і йняття 
про це 

України.

кнтла) зазнала у
іек.к

сала.

СУ того

ка
>тх

по/ 
і 4, 

іфорі

янроме

Ч)С
У кр

сл

■іа

тому
ОМ і
аїнп

вся

ранта. -

па яку

часі ини

псів або 
та щодо 
т ії  і по з

РК.

числі за 
ритії до 
на день

на інше право 
56 та 5950.

ИХ ПОЗИЦІЙ V

П ІД П И С О М

V,ніс грів У країни


