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Розд!л !!. 8|домост! про доходи

6.

7

А. Фдержан! (нарахован!) з ус!х джерел в }кра[н!

перел!к доход!в

6ума одержаного (нарахованого) доходу

Аекларанта член!в с!м'т

3агальна сума оукупного доходу, гривн!, у т. ч.: ]\4 &ч ь
: зароб!тна плата, !нш! виплати та винагороди, нарахован! :

, (втпланен!) декларанту в!дпов!дно до умов трудового :'} { ь { ч
; або цив!льно-правового договору (кр!м вцпла!п, | \'

; дох!д в!д викладацькот, науково} ! творно[ д|яльност!, :

, медично} практики, !нстру:оороько| та судд!всько| : : -'
| практики !3 спорту

8. , авторська винагорода, !нш! доходи в!д реал!зац!] . :

: майнових прав !нтелетсуально1 власност! : _ - 
|

: }ьс,6 г

:1ьч 6 г

10

11

12

{3

14

, .{ив!.{ен{и' проценти

; матер!альна допомога

| дарунки, при3и, виграш!

: допомога по безроб!ттю

: ал!менти

: спадщина

:

15. : страхов! виплати, страхов! в!дшкодування, викупн!
: суми та пенс!йн! виплати, що оплачен!депс:ар{нту за
; договором отрахування, недержавного пенс!йного

16 
, 
лох]л в!л в1лни:кення рухомого та нерухомого майна

.---:
17. : дох1д в!д провадження п!дприемницькотта незалежно} 

.

: профес!йно| д!яльноот! ;

18. дох!д в!д в!дчуження ц|нних папер!в та корпоративних 
|

прав

19. ; дох!д в!д передан! в оренду (отрокове волод!ння та/а6о 
'

20. ; !нш! види доход1в (не зазнанен!у позшц|ях 6_19) 
|

1 а };:{ г1 ;

-! :.)\ :..-**"1---

] ^ч-
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}40

Б. @держан! (нарахован!) з джерел за межами !кратни декларантом

назва кратни

Розм!р доходу

в !ноземн!и валют! перерахованого у гривн!

21.

8. Фдержан! (нарахован!) з джерел за межами !кра|ни членами с!м'| декларанта

22.

назва кратни

Розм!р доходу

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

А' [т/айно, що перебувас у власност!, в оренд! чи на !ншому прав! кориотування декпаранта,
та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

23.
;

3емельн!д!лянки 1

24. }(итлов! будинки

\

1|\
Ё
1!

(вартири

-] \;.\хк\-:

$з-\$
6адовий (дачний)
будинок

27. [араж!

!нше нерухоме
майно

перел!к об'екг!в м!оцезнаходження об'скга (кратна, адреоа) 3агальна площа

(кв' м)

сума витрат (грн) на

придбання

у власн!сть

оренду чи

на !нше право

користування



/5р 
1

м!сцезнаходження об'екга (кратна, адреса)

Б' [йайно, що перебувае у влаоност!, в оренд1чи на !ншому прав! кориотування
член !в о!м'[ декларанта

){(итлов! будинки

ца*с (.тсъц*..

3'1. (вартири

з2.

33.

: €адовий
! будинок

! |-араж!

м. !нше нерухоме
майно
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перел!к транспортних засоб.в
[йарка/модель

(об'€м цил!ндр!в двицна, куб. см,

потркн!сть двицна, к8т' довжина, см)

Б' 1ранопортн[ 3асоби, що перебувають у власноот!, в оренд! чи на !ншому прав!
користування член!в о!м'| деп<ларанта

1

!

40. | Автомоб!л! легков|

4!}

| ф

42' ; 8одн! засоби

1

:!4. : !нш!заооби

:

!

;
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Розд!л !. 8|домост! про вклади у банках, ц!нн| папери та !нш!активи

А' 8клади у банках, ц|нн! папери та !нщ! активи' що перебувають у власност|

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

45.

46.

47.

48.

49.

6ума кошт!в на рахунках у банках та !нших

Ф-!нан9ов11х ус_та.|о-в-ах1 } т-: ч.:

вкладених у зв!тному роц!

|

: придбаних у зв!тному роц!

Ёом!нальна варт!сть ц!нних папер!в, у т. ч.:

Розм!р внеск!в до статугного (складеного)
кап!талу товариотва, п !дп риемства,
орган|зан!], }т. ч'.

внесених у зв!тному роц!

Ёом!нальна варт|оть ц!нних папер!в

50.

51.

у тому нисл! за кордоном

у тому числ! 3а кордоном

52"

53.

орган|зац!|



/
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54.

55.

56.

57.

58.

Розд|л [!. 8]домост! про ф!нансов| зо6ов'язання

}тримання:а:на-че|ого у розд!лах !!!-! майна ;

----- 1

[1огашення оуми процент!в за по3икою

59. : !нш! не зазначен! у розд!лах !!!_! витрати

}тримання за3наченого у розд!лах !!!-! майна

[1огашення ооновнот суми позики (кредиту)

[1огашення суми процент!в за позикою
(кредитом)

60.

61.

*.
63. 

,

1

64. 
:

А. Ф!наноов!зобов'язання декпаранта та !нш! його витрати (грн)

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

перел!к ф!наноових зобов'язань
у тому числ| за кордоном

перел!к ф.нансових зобов'язань
у тому числ! за кордоном
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11рим!тка. 1. ,{екгларашя запов:шоеться 1 подаеться особами' зазначеними у пункт| 1 |

п|дшункт! ''а'' щ/}кц 2 частта*ти першо| статт1 4, та особами' зазначеними в абзаф першо]шу частини перпло|
статт! 11 3акону 9кра!ни ''|[ро засади запоб1ганття | протид!| корутщ!|''. |{ри трому особами, з!вначеними в
абзац1 пер1цому частини першо| статт1 11 :рого 3акощг, в|домост! щодо вищат (вклад!в/внескБ) у декларац1]
не зазнач€|1оться.

2. [еклараптт заповн1ое дектларацй власнор)д{но чорни]1ьно!о або кульковото ру|ко}о синього або
чорного кольору таким чином, що забезпетуе вйьне читанн'1 внесен1п( в|домостей.

3. 9 позиц1| 1 у раз1' якщо деш1арантом у зв!тному роц| зм|нено щ1звище, й'я, по батьков1, спочатку
з€внача€ться нове пр1звище, й'я, по батьков!, а у дужках - попередне пр|звт,ще, й'я, по батьков1.

.{,кщо декларант через сво| рел!г1йн! переконання в!дмовл.вся в1д щийняття реесщафйного номера
обл|ково| картки ттлатника податкБ та пов1домтв про це в1дпов!дт*тй орган доходБ ! зборБ | мас що це
в|дм|тку у паспорт| щомадянина }кра!ни, - у леклараф| зазначатоться серй та номер паспорта !ромадянина
}ща|ни.

(абзаш другй гункц 3 щим1тки 1з зм|нами, внесеними

зг1дно !з 3аконом 9ща|ни ь|д04.07.2013 р. }.{ 406-\л11)

4. )/ позиц!] 2
к1нетъ зв1тного року.

в|домост1 щодо м1сця про:к:вання |з адреси житла на

)/ раз1 якщо назва адл1н|сщат:.вно-тершгор|а-гльно| одитп.тф (алреса жшгла) зазн€ша у зв1тнотшу роц{
зм|тпа, що не в!добрахсено у паспорт! фомадянина 9кра|ни - дек.]1аранта' - з€вначаеться також н€вва отаном
на дац заповненн'1 декларац||.

5. ]/ позиц1| 3 зазначаеться зайцана дек.]1арантом посада або посада, на яку щетендуе дек]1арант.

6. )/ позиц!|4 зазначатоться в1домоот| в|дпов1дно до абзащг десятого частини першо| статт1 1 3акону
9кра|ни ''|[ро засади запоб1гатптя | протид1| корупц!|''.

(гтулкт 6 прт.шл1тки |з змйами, внесеними зг|дно |з

3аконом 9кра1тпа в1д 14.05.2013 р. 1х{ 224-\:11)

7. 8|домост1 про дов}к|д{у щанспортного засобу з:шнача1оться ли1пе у позиц!ях з7 , з8, 42 | 4з.

(пункт 7 пртлтл1тки у редакц1| 3акощ

}кра|ни в|д 14.05.2013 р. 1х{ 224-!{1)

8. )/ раз! в|доутност! окрем|о( в1домостей у в|дпов1дноплу пол1 ставиться г|рочерк.

9. 8|домост| щодо ф1нансов|'( сум заокруг]1то}отьоя до щтшн1.

10. 9 пол1 ''перерахованого у щтвн1'' у позиц1ях 2| - 22 1 пол| ''у топгу тисл| за кордоном'' у позиц!ях
45 ' 64 зазнача|оться в!домост! за оф|ц1йтпшл курсом р:авн| до вйповйно| !ноземно| всш1|оти' установленим
Ёац1ональнлшд батшом )/кра|тпл на день цроведен1ш{ ф1нансово| операц1|.

1 1. |[оле ''срла вищат (щн) на щидбатптя у власн!сть/оренду чи на 1тше право користрання'' у
поз:д{|ях 2з - 28, з5 - з9 ! поле ''усього'' у позил]1ях 46, 48,50, 56, 59 | 62 заповн1оеться, якщо разова в|{щата
(вкла,ц/внесок) по ко>кн!й !з зазначен:д< позгп{1й у зв!тнотшу роц! дорБтпое або перевтшщге 80 тис. щивень.

(пункт 11 пртпл1тки |з зм1нами, внесеними зг1дно 1з

3аконом }лща!'ни в1д 14.05.2013 р. ].{ 224-!11)

11 1. у полл< ''9сього'' та ''у тому числ! за корАоном'' у позтт1!ях 45 - 64 зазнача€ться повне
на.тбленування банкБ, !нштл< ф1нансових установ, товариств' п|дприемств, орган|зац|й тощо, з якими у
дек.]1ара}{та чи членБ його с!м'| нашн| в1дпов1дн! вйноситшт.

(пр:лтл1тку доповнено гунктом 11 
1 зг|дно |з

3аконом 9кра1ни в1д 14.05.2013 р. }.{ 224-\:1!)

12. [остов!рн|сть внесен1п( до дек]|арац1| в|домостей засв!диуеться п|дгплсом деш|аранта та
з:вначенням дати !1 заповнення.

13. Блатпси декглараф| виготов.]1 {}оться у визначеному 1(аб1нетом й!н!сщ!в 9кра!ни порядку.

|


