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примiтка, 1, Декларацiя заповнюоться i подаеться особами, зазначеними
та особами,
у пунктi 1 i пiдпунктi "а" пунктУ 2 частини першоТ cTaTTi 4, УкраТни
"Про
i"a*"u""rr" в абiацi першому частини першо1 cTaTTi 11 Закону
засади запобiгання i протидi]' корупцli'"- При цьоN,lу особами, зазначеними в
абзацi першо[.лу частини першо]' cTaTTi 11 цього 3акону, вiдомостi щодо витрат
(вкладiв/внескiв) у декларацiТ не зазначаються,

10

2, Декларант заповнюс декларацiю власноручно чорнильною

або
кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечус
вiльне чи гання внесених вiдомос гей,

3, У лозицi]' 1 у разi якщо декларан]ом у звiтному роцi змiнено прiзвище,
iм'я, по батьковi, спочатку зазначаеться нове прiзвище, iм'я, по батьковi, а у
дужках - попередне пр]звище. iм'я, по батьковi,

Якщо декларант через своl' релiгiйнi переконання вiдмовився

вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв та
повiдомив про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв iMae про це вiдмiтку у
паспортi громадянина Украiни, - у деклараJil зазначаю-ься серiя та номер
паспорта громадян ина Украlни,

4, У позицii 2

зазна.]енням адреси

жи

зазначаютося вiдомостi щодо
I

ла на кiнець звiтного ооку

мсця

проживання iз

У раз якщо назва адмiнiстративно-територiально]' одиницi (адреса житла)
зазнала у звiтному роцi змiни, що не вiдображено у паспортi громадянина
Украiни - декларанта, зазначаоться також назва станом на дату заповнення

декларацi]'.

5, У позицiТ 3 зазначаеться займана декларантом посада або посада, на
яку претендус декларачт,

6, У позицii 4 зазначаються вiдомостi вiдповiдно до абзацу десятого
частини першоi cTaTTi ] 3акону Укра]'ни "Про засади запобiгання i протидii
корупцii'".

7, Вiдомостi про довжину транспортного засобу зазначаються лише

позицiях 37, 38,42 i 4З
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у

У разi вiдсутностi окремих вiдомостей у вдпоsiдному полi ставиться -

проч ерк,

9, Вiдомостi щодо фiнансових сум заокруглюються до гривнi,

у позицiях 21-22 i полi "у тому числi
за кордоном" у позицiях 45-64 заэначаються siдомостi за офiцiйним курсом
гривнi до вiдповiдноl iноземноj валюти, установленим Нацiональним банком
10, У полi "лерерахованого у гривнi"

Украlни на день проведення фiнансовоi операц:l

11, Поле "сума витрат (грн) на придбання у власнiсть/оренду чи на iнше
право користування" у позицiях 23-28, 35-39 iполе "усього" у позицiях
46,48,50,56,59 i62 заповнюоться, якщо разова витрата (вклад/внесок) по
кожнiй iз зазначених позицiй у эвiтному роцi дорiвнюе або перевищуо
80 тис. гривень,

]]

11],

У

полях "Усього" та "у тому числi за кордоном"

у позицiях 45-64
зазначаеться повне найменування банкiв, iнших фiнансових установ, товариств,
лiдприемств, органiзацiй тощо, з якипrи у декларанта чи членiв його ciМ'j наявнi
вiдповiднi вiдносини,
12, Достовiрнiсть внесених до декларацiI вiдомостей засвiдчуеться
пiдписом декларанта та зазначеF.ям дати l запов.ення
1З, Бланки декларацi" виготовляються у визначеному Кабiнетом l\,4iнicтpiв
УкраТни порядку,

У разi якщо суб'ект декларування не може одержати iнформацiю про
майно, доходи, видатки та зобов'язання фiнансового характеру члена ciМ'i,
якоrо мобiлiзовано вiдповiдно до указу Президента Украi'ни, декларацiя за
2014 piK заповнюеться без урахування iнформацj1', невiдомоl' суб'окту
14,

декларування, У такому разi суб'ект декларування разом iз декларацiею подае
пояснювальну залиску довiльноl форми, в якiй зазначае, якj саме позицiТ
декларацii не заповненl, та пояснюо причини iх незаповнення, Суб'ект
декларування зобов'язаний подати уточнену декларацiю за 2014 рiк не пiзнiше
З0 робочих днiв з моменту усунення обставин, якi перешкоджали йому
одержати необхiднi данi,
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