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3агальна сума сукупного доходу, гривнi, у т. ч.
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Б. Одержанi (HapaxoвaHi) з джерел за межами УкраТни декларантом
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В. Одержанi (HapaxoBaHi) з джерел за межами УкраТни членами ciM'T декларанта

Назва краТни

Розмiр доходу

в lноземнlи валютl перерахованого у гривнl





Б. Майно, tло перебувае у власностi, в орендi чи на iншому правl користування
членiв ciM'T декларанта
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Б. Транспортнi засоби, що перебуваютьу власностi, в орендi чи на iншому правi
користування членiв ciM'T декларанта
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Роздiл V. Вiдомостi про вклади у банках, цiннi папери та iншiактиви

А. Вшади у банках, цiннi папери та iншiактиви, tцо перебувають у власностi
декларанта, та витрати декларанта на придбання таких апивiв (грн)
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Роздiл Vl. Вiдомостi про фiнансовi зобов'язання
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2.,Щешарант заповнюе д кларацiю власноручно чорнильною або кульковою ручкою
синього абq чорного кольору таким чином, чlо забезпечуе вiльне читання внесених
вiдомостей,

3. У позицiТ 1 у разi, як о декларантом у звiтному роцi змiнено прiзвиtле, iм'я, по
батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у дужках - попередне
прiзвиtле, iм'я, по батьковi.

Якщо декларант через своТ релiгiйнi переконання вiдмовився вiд прийнятгя
реестрацiЙного номера облiковоl картки платника податкlв та повiдомив про це
вiдповiдний орган державноТ податковоТ служби i мае про це вlдмlтку у паспортl .
громадянина УкраТни, - у декларацiТ зазначаються серiя та номер паспорта громадянина
УкраТни.

4. У позицiТ 2 зазначаються вiдомостi lцодо мiсця проживання lз зазначенням адреси
житла на кiнець звiтного року.

У разi якщо назва адмiнiс ративно-територiальноТ одиницi (адреса житла) зазнала у
звiтному роцi змiни, lло не вiдображено у паспортi громадянина УкраТни - декларанта, -
зазначаеться також назва станом на дату заповнення декларацll.

5. У позицiТ 3 зазначае ься займана декf]арантом посада або посада, на яку
претендуе декларант.

6. У позицiТ 4 зазначаються 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 З7,
38,42i 4з.

{flеruарацiя iз змiналtu, BчeceшI,lJ|lrll зzidно iз 3аконолп ЛЬ 224-VII вid 14.05.2013}


