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! зароб!тна плата, ]нш| виплати та винагороди, нарахован! !

: (випланен!) де:<ларанту в!дпов|дно до умов трудового 1 1 .] г 
' 

{)
! або цив!льно_правового договору (кр!м ёцплагп, 1 -/4 4 

'41

! дох!д в!д ви:<ладацько[, ,"'*'";;;;";;;;; ;;;;";;;';," 
;'

! медично}. практики, !нотрукторсько] та судд!всько[ ! Ё-_ъ

:

:-

с,(; 1

!

:

:

;

;
,

А.

6.

7.

[!ерел!к доход!в

6ума одержаного (нарахованого) доходу

декларанта член!в с!м'!

3а1альна сума сукупного доходу, гривн!, у т. ч.: .-|&я3 4 г', /;'/А /, ро

! див!денди' проценти

:

: матер|альна допомога
!

; дарунки, при3и, виграш|

:

! допомога по безроб!ттю

10

11

12.

13. : ал!менти

14. ! опадщина
1-"-* ------ -"
!

15. : страхов! виплати, страхов] в!дшкодування, викупн!
! суми та пенс!йн| виплати, що оплачен! декларанц за
! договором страхування, недержавного пенс!йного

; 
з3безпе-чення тз пенс!йног_о вкладу

:дох.дв!дв!днуженнярухомоготанерухомогомайна

; лох!л в!д провадження п!дприомницько1 та незалежно] ;

; профес!йно] д!яльност! ! 
.-

:.!
; дох!д в:д в!днуження ц!нних папер!в та корпоративних 

;!прав ; 
-! дох!д в!д передач! в оренду (строкове волод!н ня та!або 

:

! користування) майна ! 
-:...

! !нш| в1лАи доход|в (не зазнанен! у позшц!ях 6-19) 
!

1 

--

! +

16

17

18

19

20.



'.:э

Ёазва кратни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют| перерахованого у Фивн!

Б. Фдержан! (нарахован.) 3 джерел за межами }кра|ни декларантом

.

21.

22.

8. Фдержан! (нарахован.) з джерел 3а межами }кра[ни членами с!м'т дек'|аранта

Ёазва кра1ни

Розм!р доходу

в !ноземн!й валют! перерахованого у гривн!
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Розд!л |||. 8|домост! про нерухоме майно

А. ![айно, що перебувае у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! корисгування декларанта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23.

24.

25.

26.

27.

28.

[1ерел!к об'е:с!в [л|!сцезнаходження об'е:са (кратна, адреса) 3агальна площа

(кв. м)

6ума витрат (рн) на

прид6ання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

корисцвання

!,

!,

<!



29.

Б. ]т/айно, що перебувае у власност!' в оренд! чи на !ншому прав! користування
член !в с!м'[ декларанта

й!сцезнаходження об'екга (кра1на, адреса)

3емельн! д!лянки
1 /'/)с-// ?- 

1

1

.1:
4!:

! 6|{-'г2 :

' 

- 

!

!нше нерухоме
.майно 

- 
:

30. ! }(итлов! будинки

!

!

!

31.! (вартири

!

3агальна площа (кв- м)



-_

6

[1ерл!к

транспортних заооб|в

йарка/модель

(об'ем цил!ндр!в двицна, щб. см, потркн!сть

двицна, к8т, довжина, см)

Р!к випусщ

€ума витрат (грн) на

придбання

у власн!оть

оренду чи

на [нше право

користування

35.

36.

з7.
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40.

Б' 1ранспортн! заооби, що перебувають у власност!, в оренд! чи на |ншому прав!
користування член!в с!м'[ де:шаранта

41. ! Автомоб!л! вантажн] 
1

[1ерел!к транспортн их засоб!в
йарка/модель

(об'ем цил!ндр!в двишна, куб. см,

потр<н!сть двигуна, к8т, довжина, см)
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45.

46.

Розд!л [. 8|домост| про вгслади у банках, ц|нн! папери та !нщ| активи

А. 8:<лади у банках, ц!нн! папери та !нш| активи, що перебувають у власност!

декларанта, та витрати декларанта на придбання таких а:сив!в (грн)

| перел!к | усього | у тому чис'!! за кордоном 
|

!!:

11'
!

: Розм|р внеск!в до статгного (складеного) 
!

! кап!талу товариства, п!дприемства, 1 -- !|!

! внеоених у звгному роц! ; : :

Б. 8клади у банках, ц!нн! папери та |нш! активи, що перебувають у власност!

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

у тому числ:! за кордоном

член!в с!м'| де:<ларанта (грн)

у тому числ! за кордоном
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54.

55.

56.

5т.

58.

59.

Розд!л [!. Б]домост| про ф!нансов! зобов'язання

! [1огашення основно| суми позики (кредиту) ! :

60.

61.

в2.

63.

64.

А. Ф!нансов! зобов'язання декларанта та !нш! його витрати (грн)

у тому чиег:! за кордоном[1ерел!к ф!нансових зобов'язань

Б. Ф!нансов] зобов'язання член!в с!м'| декларанта (грн)

у тому числ:! за кордоном[1ерл!к ф!нансових 3обов'язань

3асв!дчую правильн!сть 3а3начених у ц!й ,[е:<ларац!т в!домостей

,,/'[ " --/*3п{о 2о4-р

-эу}
!)}
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[1рим|тка. 1. [екгтарашй заповн}оеться ! подасться особами, зазначеними у гункт| 1 |

п|дгцнтс| ,,а,, 
щ/нкту 2 частуцнипертшо! статт| 4, таособами, зазначеними в абзац| пер[шому частини пертшо|

статт! 11 3акону 9ща!ни ,,|1ро ,'Ё'д' запоб!гання | гщотил!! корупш|!''. |[ри |рому особами' з{вначеними в

абзац| пер1пому частини пертшо|.'й; 11 цього з'*'"у, вйомост|-щодо витрат (вкладБ/внеск|в) у пеклараш||

не з[шнача}оться.

2. {ешгарант заповнк)е дек]1арашБ впаснору1но чорнипьно:о або кульково}о ру{ко1о стштього або

чорного кольору таким чином' що забЁзпечс вйьне читання внесених в[домостей'

3. } позиц|| 1 у раз1' якщо дек.т1арантом у зв!тному рош| зм|нено щ|звище,. |м'я, по батьков|' спонатку

з{вначаетьоя нове щ!звище, й,я, по батьков|, а у дужках - попередне гр1зв:лще, |м'я, по батьков1'

{кщо дек]1арант через сво! рел!г!йн| переконання в|дмовтвся в|д прийняття реесщаш!йного номера

обл!ково[ картки 11патника податк!в та пов|до'* й" це в!дпов!дний орган доход|в ! збор|в | мае про це

в!дм!тку у паспорт! щомапянина 9ща[ни, _ у декларац|! зазначалоться серй та номер паспорта громадянина

9ща|ни.
(абзаш друг}й тцнкц 3 щтапл|тки !з зм[нами' внесеними

зг!дно|з3аконом}ща[нив|д04.07.2013р.}.{406-у11)

4. у поз:лд!] 2

к!нетдь зв!тного рощ.
3азнача[оться в|домост! щодо м|стщ проживання |з зазначенн'{м адреси житла на

одиниц| (адреса житла) 3азн:}ла у зв|тному рош|

- дек^]1аранта, _ зазначаеться також н:вва станом!раз!якт11Фн:вваадм|н|сщативно.терггор|агтьно!
зм|:шп, щ' й. в|добракено у паспорт| щомадянина 9кра!'ни

на дац заповнення дек.}1аращ1.

5. ]/ позиц|{ 3 зазначаеться зайшана дек]!арантом посада або посада' на яку ггретендуе дек]1арант'

6. } позиц|{ 4 зазнач{}}оться вйомост! в!дпов!дно до абза:у десятого частини першо! статт| 1 3акону

9кра!ни ''|[ро засади запоб!гатптя | тщотид![ корупш|!''.

(ггуткт 6 щ:пл!тки |з зм|нами' внесеними зг|дно |з

3аконом 9ща1ни в|д 14'05'201з р' }..1 22{-!11)

7. 3!домост! про дов)кину транспортного засобу зазнача}оться ли!це у позишйх37,з8,42 |4з'

(гщткт 7 пртлтт|тки у редакц|| 3акону

!ща|ни в|д 14.05.2013 р. ш 224-у1!)

8. 9 раз1 в1дсутност! ощем:ог вйомостей у в|дпов!дному пол1 ставиться прочерк'

9. Бйомост! щодо ф1нансовтос сум заощуг.]11ототься до щ:',шн|.

10. у пол! ,,перерахованого у щхшн|" у позицйх2| - 22 \пол\ ''у тому числ| за кордоном'' у позицйх

45 - 64 з€внача1о'"." ,|д'мост| .' 
'ф;ш;иним 

курсом щивн! до в|дпов|дно| |ноземно] вшшоти, установленим

Ёац|она.гльним банком !кра|тшт на день проведення ф1нансово! операш||.

11. |1оле,,с1А4а в[{цРат (щн) на щилба1т1{яу власн!сть1оречлу чи на |тше г|раво користування'' у

позицйх 2з - 28' 35'- з9 | поле ''у6ього'' у йозишйх 46, 48,50, 56, 59 | 62 заповнюеться, якщо р.вова витрата

(вкггад/внесок) по ко>кн|й |з зазначе"'^.'''"ц|й у зв|тнотшу рош! дорБтпое або переви|цу€ 80 тис' щивень'

(ггуткт 11 тщтлъл|тки |з зм|нами' внесеними зг|дно |з

3аконом }ща[тшт в!д 14.05'201з р' ш 22{_т11)

11 '. у полл, ',9сього'' та ''у тому числ| за кордоном'' у позишйх 45 - 64 зазначаеться повне

найлегування банкБ, |нтцих ф[нансових установ, товариств' п|дприемств' орган!зац!й тощо' з якими у

дек]1аранта чи член!в його с!м'! наявн| в|дпов|дн| в|дносу|\{!1

(щтлтт|тку доповнено пунктом 11 
1 згйно |з

3аконом 9кра!ни в|д 14'05'20\з р' ш 22{-!1!)

|2. [остов|рн|сть внесен1{х до декларац!| в|домостей засв|дпуеться п|дписом дек]|аранта

зазначенням дати !1 заповнення.

13. Блатшси деклараш!! виготов]1шоться у визначеному (аб|нетом й!н|сщ!в 9кра|ни порядщ'


