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3асв дчую правильнiсть за]начениl у ц и ДеFларацi вiдомостей

тка, 1, Декларацiя эаповнюеться подаоться

особами
зазначеними ч пчнкт ] i пiдпунктi а" пчнкту 2 частини першоi cTaTTi 4, та
особами, зазначеними в абзацi першому частини пер!Jо cTaTTi 11 Закону
УкраIни Про засади запобiгання i протидii корупцil", При цьому особами,
в абэац першому частини першоl статт ]] цього Закону
вдомост щодо витрат (вшад B/BHecKiB)y декларацii
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iм'я, по батьков], спочатку зазнача.ться нове прiзвище, iM я, по батьковi, а у
дрl{ках - попередн€ прiзвище м'я по батьковi. Якщо декларант через cвoi
релilйн переконання вдмовився вiд приЙняпя ре.страц]йноrо номера
обл Koвoi картки платника податкiв та повдомив про це вдповдний орган
дерхавноi податковоi служби i ма€ про це вiдмiтку у паспорт громадянина
У]<раIни - у демарацiI зазначаються серiя та номер паспорта грOмадянина

4, У лозицl

2

зазначаються в]домостi щодо мiсця проживання iз

зазначенням адреси житла на кNець звiтного року,

У

разi якщо назва адмiнiстративно-територiальноi одиницi (адреса
хитла) зазнала у звiтному роцi змви, що не вiдображёно у паспортi
громадянина Украiни -декларанта, зазначаетьс
дату заповнення декларацii.

5, У позицii 3 зазначаеться займана дешарантом посада або посада,
на яку претендус деOарант
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У позицi 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу дев'ятого
часrини перuJоi cтal]i l Закону Украiни 'про засади запоб гання i протидl

7

Вiдомостi щодо ре.страцiйного номера облlковоi картки ппатника
податкiв або cepii та номера паспорта громадянина Украiни, що
зазначаються у позицiях 1 i 4, та щодо мiсцезнаходження об'окта, що
зазначаються у позицiях 2 та 2З-З4 . iнформац€ю з обмеженим доступом
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Фlнансових , ум оао\ру гюються до lривFi

позицiях 21-22 полi 'у тому
вiдомостi за офiцйвйм
числi за кордоном" у позицiях
курсом гривнi до вiдповiдноi iноземноi валOти, установленим Нацональним
банком УкраIни на день проведення фiнансовоi операцii
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]1, Поле "сума витрат (грн)на лридбання у власнiсть/оренду чи на ]вше
право користування у поэицiях 2З-28 З5-З9 i полё 'усього у позицiях
46.48, 50. 56 та 59 заповнюеться якщо разова витрата (вклад/внесок) по
кохнiй iз зазначених позицй у звiтному роц дорiвню€ або перевицу€

]2. Достовiрнiсть внесених до декларацii вдомостёй засвiдчусться
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дписом дёкларанта та зазначённям дати i'iзаповнення,
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